
  كتاب معرفة الصحابة رضى اهلل تعاىل عنهمكتاب معرفة الصحابة رضى اهلل تعاىل عنهم
  من مستدرك احلاكممن مستدرك احلاكم

أما الشيخان فإهنما مل يزيدا على املناقب وقد بدأان يف أول ذكر الصحايب مبعرفة نسبه ووفاته مث مبا يصح على شرطهما 
 من مناقبه مما مل خيرجاه فلم أستغن عن ذكر حممد بن عمر الواقدي وأقرانه يف املعرفة 

 ن أيب قحافة رضى هللا تعاىل عنهأبو بكر ب
 فمن فضائل خليفة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أيب بكر بن أيب قحافة الصديق رضى هللا تعاىل عنه مما مل خيرجاه 

[ حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا عبد هللا بن أيب أسامة احلليب ثنا حجاج بن أيب منيع عن جده عن  4403] 
بكر الصديق امسه عبد هللا بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن  الزهري قال أبو

 لؤي بن غالب بن فهر 
 

[ حدثنا أمحد بن كامل القاضي ثنا عبد هللا بن روح املدائين ثنا شبابة ثنا صاحل بن موسى الطلحي عن  4404] 
املؤمنني رضى هللا تعاىل عنها قالت قال رسول هللا صلى هللا  معاوية بن إسحاق عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم

عليه وسلم من سره أن ينظر إىل عتيق من النار فلينظر إىل أيب بكر وإن امسه الذي مساه أهله لعبد هللا بن عثمان بن 
 عامر بن عمرو حيث ولد فغلب عليه اسم عتيق هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه 

 
أمحد بن حممد بن واصل املطوعي ببيكند حدثين أيب ثنا حممد بن إمساعيل حدثين أمحد بن حنبل  [ أخربين 4405] 

ثنا إسحاق بن منصور السلويل مسع حممد بن سليمان السعيدي حيدث عن هارون بن سعد عن عمران بن ظبيان عن 
السماء صديقا لوال مكان حممد بن أيب حيىي مسع عليا حيلف ألنزل هللا تعاىل اسم أيب بكر رضى هللا تعاىل عنه من 

سليمان السعيدي من اجلهالة حلكمت هلذا اإلسناد ابلصحة وله شاهد من حديث النزال بن سربة عن علي رضى هللا 
 تعاىل عنه 

 
[ حدثناه عبد الرمحن بن محدان اجلالب ثنا هالل بن العالء الرقي حدثين أيب ثنا إسحاق بن يوسف ثنا  4406] 

لضحاك ثنا النزال بن سربة قال وافقنا عليا رضى هللا تعاىل عنه طيب النفس وهو ميزح فقلنا حدثنا عن أبو سنان عن ا
أصحابك قال كل أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أصحايب فقلنا حدثنا عن أيب بكر فقال ذاك امرء مساه هللا 

 صديقا على لسان جربيل وحممد صلى هللا عليهما 
 

 مكرم بن أمحد القاضي ثنا إبراهيم بن اهليثم البلدي ثنا حممد بن كثري الصنعاين ثنا معمر بن راشد [ أخربين 4407] 
عن الزهري عن عروة عن عائشة رضى هللا تعاىل عنها قالت ملا أسري ابلنيب صلى هللا عليه وسلم إىل املسجد األقصى 

مسعوا بذلك إىل أيب بكر رضى هللا تعاىل عنه أصبح يتحدث الناس بذلك فارتد انس فمن كان آمنوا به وصدقوه و 
فقالوا هل لك إىل صاحبك يزعم أنه أسري به الليلة إىل بيت املقدس قال أو قال ذلك قالوا نعم قال لئن كان قال 

ذلك لقد صدق قالوا أو تصدقه أنه ذهب الليلة إىل بيت املقدس وجاء قبل أن يصبح قال نعم أين ألصدقه فيما هو 



ك أصدقه خبرب السماء يف غدوة أو روحة فلذلك مسي أبو بكر الصديق هذا حديث صحيح اإلسناد ومل أبعد من ذل
 خيرجاه 

 
[ حدثين أبو بكر حممد بن عبد احلميد ثنا حممد بن زكراي ثنا بن عائشة حدثين أيب عن عمه عن ربيعة بن  4408] 

ى هللا تعاىل عنه من النيب صلى هللا عليه وسلم أيب عبد الرمحن عن سعيد بن املسيب قال كان أبو بكر الصديق رض
مكان الوزير فكان يشاوره يف مجيع أموره وكان اثنيه يف اإلسالم وكان اثنيه يف الغار وكان اثنيه يف العريش يوم بدر 

 وكان اثنيه يف القرب ومل يكن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقدم عليه أحدا 
 

األصبهاين ثنا حممد بن عبد هللا بن رستة ثنا أبو أيوب سليمان بن داود املقري ثنا [ حدثنا أبو عبد هللا  4409] 
حممد بن عمر الواقدي ثنا حممد بن عبد هللا بن أخي الزهري عن الزهري عن عروة عن عائشة رضى هللا تعاىل عنها 

 سنة ثالث عشرة وهو يومئذ بن قالت تويف أبو بكر رضى هللا تعاىل عنه ليلة الثالاثء لثمان بقني من مجادى األوىل
ثالث وستني وكان مرضه مخسة عشر يوما وكان سبب مرضه أنه اغتسل يف يوم ابرد فحم مخسة عشر ليلة مل خيرج إىل 

الصالة فكان عمر رضى هللا تعاىل عنه يصلي ابلناس وهو يف داره اليت قطع له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وجاه 
أن تغسله أمساء بنت عميس امرأته وإهنا ضعفت فاستعانت بعبد الرمحن وكفن يف ثوبني  دار عثمان اليوم وأوصى

أحدمها غسيل ويقال يف ثالثة أثواب ومحل على سرير النيب صلى هللا عليه وسلم وهو سرير عائشة رضى هللا تعاىل 
يف املسجد بني القرب واملنرب عنها الذي كانت تنام عليه فحمل عليه أبو بكر رضى هللا تعاىل عنه فصلى عليه عمر 

 ودفن يف البيت مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ليال وجعل رأسه بني كتفي النيب صلى هللا عليه وسلم 
 

[ حدثين أبو علي احلافظ ثنا أبو عبيد القاسم بن إمساعيل حدثنا عبيد هللا بن سعد ثنا عمي ثنا سيف بن  4410] 
 بن عبد هللا عن أبيه قال كان سبب موت أيب بكر موت رسول هللا صلى هللا عليه حممد عن يونس بن الفضل عن سامل

 وسلم ما زال جسمه جيري حىت مات 
 

[ حدثين األستاذ أبو الوليد ثنا عبد هللا بن سليمان بن األشعث ثنا عبد امللك بن شعيب بن الليث حدثين  4411] 
ا أليب بكر رضى هللا تعاىل عنه صحفة من خزيرة وعنده أيب عن جدي عن عقيل عن بن شهاب أن رجال أهدى يوم

رجل يقال له احلارث بن كلدة وعنده علم فلما أكال منها قال بن كلدة فيها سم سنة فوالذي نفسي بيده مل مير احلول 
 حىت ماات يف يوم واحد رأس السنة 

 
ثنا مكي بن إبراهيم ثنا السري بن  [ فحدثين أبو بكر بن حممد الصرييف مبرو ثنا عبد الصمد بن الفضل 4412] 

إمساعيل عن الشعيب أنه قال ماذا يتوقع من هذه الدنيا الدنية وقد سم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وسم أبو بكر 
 الصديق وقتل عمر بن اخلطاب حتف أنفه وكذلك قتل عثمان وعلي وسم احلسن وقتل احلسني حتف أنفه 

 
بن عبيد احلافظ هبمدان ثنا حممد بن إبراهيم ثنا عمرو بن زايد ثنا غالب بن عبد  [ حدثين أبو جعفر أمحد 4413] 

هللا القرفساين عن أبيه عن جده حبيب بن أيب حبيب قال شهدت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال حلسان بن 



 اثبت قلت يف أيب بكر شيئا قال نعم قال قل حىت أمسع قال قلت 
 نيف وقد واثين اثنني يف الغار امل

 طاف العدو به إذ صاعد اجلبال 
 وكان حب رسول هللا قد علموا 

 من اخلالئق مل يعدل به بدال فتبسم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
 

[ حدثنا أبو عبد هللا حممد بن علي بن خملد اجلوهري ببغداد ثنا احلارث بن أيب أسامة ثنا اخلليل بن زكراي  4414] 
ن الشعيب قال سألت عن بن عباس أو سئل من أول من أسلم فقال أما مسعت قول حسان رضى ثنا جمالد بن سعيد ع

 هللا تعاىل عنه 
 إذا تذكرت شجوا من أخي ثقة 

 فأذكر أخاك أاب بكر مبا فعال 
 خري الربية أتقاها وأعدهلا 

 بعد النيب وأوفاها مبا محال 
 الثاين التايل احملمود مشهده 
 رسال وأول الناس منهم صدق ال

 
[ حدثين علي بن محشاذ العدل ثنا بشر بن موسى ثنا احلميدي ثنا سفيان حدثين هشام بن عروة عن أبيه  4415] 

عن عائشة رضى هللا تعاىل عنها أهنا قالت سألين أبو بكر رضى هللا تعاىل عنه يف كم كفنتم رسول هللا صلى هللا عليه 
 هذا حديث صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه وسلم فقلت يف ثالثة أثواب قال ففيها كفنوين 

 
[ أخربين أمحد بن يعقوب الثقفي ثنا احلسن بن علي بن شبيب املعمري ثنا عبد الرمحن بن صاحل األزدي  4416] 

ثنا عبد الرحيم بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضى هللا تعاىل عنها أخربته أن أاب بكر رضى هللا 
ه حني حضرته الوفاة قال يف كم كفنتم النيب صلى هللا عليه وسلم فقلت يف ثالثة أثواب بيض ميانية جدد ليس تعاىل عن

فيها قميص وال عمامة قال اغسلوا ثويب هذا وفيه ردع من زعفران ومشق فاجعلوه مع ثوبني جديدين فقلت إنه خلق 
وحدثين هشام بن عروة قال أخربين عثمان بن الوليد فقال احلي أحق ابجلديد من امليت إنه للمهل قال عبد الرحيم 

عن عروة أن أاب بكر رضى هللا تعاىل عنه صلى عليه يف املسجد ودفن ليال إىل جنب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
 يف حجرة عائشة رضى هللا تعاىل عنها 

 
د هللا بن انفع عن انفع بن أيب نعيم [ أخربين أمحد بن يعقوب الثقفي املعمري ثنا جعفر بن مسافر ثنا عب 4417] 

 عن انفع عن بن عمر رضى هللا تعاىل عنهما قال ويل أبو بكر رضى هللا تعاىل عنه يف خالفته سنتني وسبعة أشهر 
 

[ حدثنا احلاكم الفاضل أبو عبد هللا حممد بن عبد هللا احلافظ إمالء أخربين عبد هللا بن جعفر بن درستويه  4418] 
يعقوب بن سفيان ثنا أبو توبة الربيع بن انفع احلليب ثنا حممد بن مهاجر عن العباس بن سامل عن أيب سالم  الفارسي ثنا



عن أيب أمامة عن عمرو بن عبسة رضى هللا تعاىل عنه قال أتيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف أول ما بعث وهو 
النيب قال رسول هللا قلت آهلل أرسلك قال نعم قلت مبكة وهو حينئذ مستخف فقلت ما أنت قال أان نيب قلت وما 

فيما أرسلك قال أن تعبد هللا وتكسر األصنام وأن تصل األرحام قلت نعم ما أرسلك به فمن تبعك على هذا قال 
عبد وحر يعين أاب بكر وبالال وكان عمرو يقول لقد رأيتين وأان ربع اإلسالم قال فأسلمت وقلت اتبعك اي رسول هللا 

ال ولكن احلق بقومك فإذا أخربت أين قد خرجت فاتبعين هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه وقد اتبع أاب قال 
 سالم على روايته ضمرة بن حبيب وأبو طلحة الراسيب وشداد بن عبد هللا أبو عمار أما حديث ضمرة وأيب طلحة 

 
سابق اخلوالين ثنا عبد هللا بن وهب قال [ فحدثناه أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حبر بن نصر بن  4419] 

وأخربين معاوية بن صاحل ثنا أبو حيىي وضمرة بن حبيب وأبو طلحة عن أيب أمامة الباهلي قال أخربين عمرو بن عبسة 
رضى هللا تعاىل عنه قال أتيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو انزل بعكاظ قلت اي رسول هللا من اتبعك على هذا 

 ال اتبعين عليه رجالن حر وعبد أبو بكر وبالل قال فأسلمت عند ذلك وأما حديث أيب عمار األمر ق
 

[ فحدثناه أبو بكر بن إسحاق أنبأ حممد بن أيوب أنبأ أبو الوليد الطيالسي ثنا عكرمة بن عمار ثنا شداد  4420] 
يه وسلم قال قال أبو أمامة اي عمرو بن بن عبد هللا أبو عمار وكان قد أدرك نفرا من أصحاب رسول هللا صلى هللا عل

 عبسة أبي شيء تدعي إنك ربع اإلسالم فذكر احلديث بطوله 
 

[ حدثنا علي بن محشاذ العدل ثنا العباس بن الفضل األسفاطي ثنا إمساعيل بن أيب أويس عن سليمان بن  4421] 
رضى هللا تعاىل عنه قال كان أبو بكر بالل عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضى هللا تعاىل عنها عن عمر 

 سيدان وخريان وأحبنا إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم صحيح على شرطهما ومل خيرجاه 
 

[ حدثنا حممد بن صاحل بن هانئ ثنا الفضل بن حممد البيهقي ثنا إبراهيم بن املنذر احلزامي ثنا حممد بن  4422] 
هيم قال حدثين إبراهيم بن عبد الرمحن بن عوف أن عبد الرمحن بن عوف  فليح عن موسى بن عقبة عن سعد بن إبرا

كان مع عمر بن اخلطاب رضى هللا تعاىل عنه وأن حممد بن مسلمة كسر سيف الزبري مث قام أبو بكر فخطب الناس 
ها هللا عز وجل يف واعتذر إليهم وقال وهللا ما كنت حريصا على اإلمارة يوما وال ليلة قط وال كنت فيها راغبا وال سألت

سر وال عالنية ولكين أشفقت من الفتنة ومايل يف اإلمارة من راحة ولكن قلدت أمرا عظيما مايل به من طاقة وال يد 
إال بتقوية هللا عز وجل ولوددت أن أقوى الناس عليها مكاين اليوم فقبل املهاجرون منه ما قال وما اعتذر به قال علي 

ري ما غضبنا إال ألان قد أخران عن املشاورة وإان نرى أاب بكر أحق الناس هبا بعد رسول هللا رضى هللا تعاىل عنه والزب
صلى هللا عليه وسلم إنه لصاحب الغار واثين اثنني وإان لنعلم بشرفه وكربه ولقد أمره رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

 اه ابلصالة ابلناس وهو حي هذا حديث صحيح على شرط الشيخني ومل خيرج
 

[ حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أبو البحرتي عبد هللا بن حممد بن شاكر ثنا حسني بن علي اجلعفي  4423] 
عن زائدة عن عاصم عن زر عن عبد هللا رضى هللا تعاىل عنه قال ملا قبض رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قالت 

هللا تعاىل عنه فقال اي معشر األنصار ألستم تعلمون أن رسول هللا األنصار منا أمري ومنكم أمري قال فأاتهم عمر رضى 



صلى هللا عليه وسلم قد أمر أاب بكر يؤم الناس فأيكم تطيب نفسه أن يتقدم أاب بكر رضى هللا تعاىل عنه فقالت 
 األنصار نعوذ ابهلل أن نتقدم أاب بكر هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه 

 
ر بن إسحاق أنبأ العباس بن الفضل األسفاطي ثنا حممد بن عبد هللا بن منري ثنا حممد بن أيب [ حدثنا أبو بك 4424] 

عبيدة عن أبيه عن األعمش عن أيب سفيان عن أنس رضى هللا تعاىل عنه قال لقد ضربوا رسول هللا صلى هللا عليه 
لكم } أتقتلون رجال أن يقول ريب هللا وسلم حىت غشي عليه فقام أبو بكر رضى هللا تعاىل عنه فجعل ينادي ويقول وي

 { قالوا من هذا قالوا هذا بن أيب قحافة اجملنون هذا حديث صحيح على شرط مسلم ومل خيرجاه 
 

[ حدثنا عبد هللا بن جعفر الفارسي ثنا يعقوب بن سفيان ثنا سعيد بن عفري ثنا الليث بن سعد عن عقيل  4425] 
املدجلي وهو بن أخي سراقة بن جعشم أن أابه أخربه أنه مسع سراقة بن عن بن شهاب عن عبد الرمحن بن مالك 

جعشم يقول جاءتنا رسل كفار قريش جيعلون يف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ويف أيب بكر دية وملن قتلهما يف كل 
 واحد منهما دية أو أسرمها هذا حديث صحيح على شرط مسلم ومل خيرجاه 

 
و عثمان بن أمحد بن السماك ببغداد ثنا حيىي بن جعفر بن الزبرقان ثنا أبو أمحد الزبريي [ أخربان أبو عمر  4426] 

ثنا سفيان وأخربان أمحد بن جعفر القطيعي ثنا عبد هللا بن حنبل حدثين أيب ثنا حيىي عن سفيان عن القاسم بن كثري عن 
صلى هللا عليه وسلم وثىن أبو بكر وثلث عمر قيس احلارثي قال مسعت عليا رضى هللا تعاىل عنه يقول سبق رسول هللا 

 مث خطبتنا فتنة ويعفو هللا عمن يشاء هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه 
 

[ أخربان حممد بن املؤمل بن احلسن بن عيسى ثنا الفضل بن حممد الشعراين ثنا يوسف بن عدي ونعيم بن  4427] 
بن سعيد بن أيب حسني القرشي عن بن أيب مليكة قال مسعت بن عباس محاد قاال ثنا عبد هللا بن املبارك أخربين عمر 

رضى هللا تعاىل عنهما يقول ملا وضع عمر بن اخلطاب رضى هللا تعاىل عنه على سريره فتكنفه الناس يدعون له وأان 
وذلك أين   فيهم فجاء علي بن أيب طالب رضى هللا تعاىل عنه فقال إين كنت ألظن أن جيعلك هللا تعاىل مع صاحبيك

كنت أكثر أن أمسع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول ذهبت أان وأبو بكر وعمر ودخلت أان وأبو بكر وعمر 
 وخرجت أان وأبو بكر وعمر وإين كنت أظن أن جيعلك هللا معهما هذا حديث صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه 

 
احلسني بن الفضل ثنا علي بن حبر بن بري ثنا سعيد بن  [ حدثنا أمحد بن إسحاق العدل الصيدالين ثنا 4428] 

مسلمة القرشي عن إمساعيل بن أمية عن انفع عن بن عمر رضى هللا تعاىل عنهما قال دخل رسول هللا صلى هللا عليه 
 وسلم املسجد وإحدى يديه على أيب بكر واألخرى على عمر فقال هكذا نبعث يوم القيامة 

 
بن يزيد الدقيقي هبمدان ثنا عمري بن مدارس ثنا عبد هللا بن انفع الصائغ ثنا عاصم بن [ أخربان عبدان  4429] 

عمر عن عبد هللا بن دينار عن بن عمر رضى هللا تعاىل عنهما قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أول من تنشق 
 هم هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه عنه األرض أان مث أبو بكر مث عمر مث آيت أهل البقيع فتنشق عنهم فأبعث بين

 



[ حدثين علي بن محشاذ العدل ثنا حممد بن سليمان الواسطي ثنا أبو نعيم وخالد بن حيىي قاال ثنا مسعر  4430] 
عن أيب عون الثقفي عن أيب صاحل احلنفي عن علي رضى هللا تعاىل عنه قال قال يل النيب صلى هللا عليه وسلم وأليب 

ما جربيل ومع اآلخر ميكائيل وإسرافيل ملك عظيم يشهد القتال ويكون يف الصف هذا حديث صحيح بكر مع أحدك
 اإلسناد مل خيرجاه 

 
[ حدثنا أبو عبد هللا حممد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن عبد هللا السعدي ثنا حممد بن خالد بن عثمة ثنا  4431] 

ن مطعم أخربه أنه مسع عليا رضى هللا تعاىل عنه خيطب الناس موسى بن يعقوب حدثين أبو احلويرث أن حممد بن جبري ب
فقال بينما أان أمتح من قليب بدر إذ جاءت ريح شديدة مل أر مثلها قط مث ذهبت مث جاءت ريح شديدة مل أر مثلها 

ألوىل قط إال اليت كانت قبلها مث ذهبت مث جاءت ريح شديدة مل أر مثلها قط إال اليت كانت قبلها فكانت الريح ا
جربيل نزل يف ألف من املالئكة مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وكانت الريح الثانية ميكائيل نزل يف ألف من 

املالئكة عن ميني رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وكان أبو بكر عن ميينه وكانت الريح الثالثة إسرافيل نزل يف ألف من 
عليه وسلم وأان يف امليسرة فلما هزم هللا تعاىل أعداءه محلين رسول هللا صلى املالئكة عن ميسرة رسول هللا صلى هللا 

هللا عليه وسلم على فرسه فجرت يب فوقعت على عقيب فدعوت هللا عز وجل فأمسكين فلما استويت عليها طعنت 
  بيدي هذه يف القوم حىت اختضب هذا مين دما وأشار إىل إبطه هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه

 
[ حدثين أبو جعفر أمحد بن عبيد احلافظ هبمدان ثنا إبراهيم بن احلسني ثنا آدم بن أيب إايس العسقالين  4432] 

حدثين حممد بن إمساعيل بن أيب فديك املدين عن احلسن بن عبد هللا بن عطية السعدي عن عبد العزيز بن املطلب بن 
طب قال كنت مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فنظر إىل أيب عبد هللا بن حنطب عن أبيه عن جده عبد هللا بن حن

 بكر وعمر رضى هللا تعاىل عنهما فقال هذان السمع والبصر هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه 
 

[ أخربين بكر بن حممد الصرييف مبرو ثنا أبو قالبة الرقاشي ثنا أبو عتاب سهل بن محاد ثنا موسى بن عمري  4433] 
ت مكحوال يقول وسأله رجل عن قول هللا عز وجل فإن هللا هو مواله وجربيل وصاحل املؤمنني قال حدثين أبو قال مسع

 أمامة أنه كما قال هللا مواله وجربيل وصاحل املؤمنني أبو بكر وعمر صحيح اإلسناد ومل خيرجاه 
 

ين حممد بن عبد هللا اجلوهري ثنا [ حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا احلسن بن علي بن عفان وأخرب  4434] 
حممد بن إسحاق بن خزمية ثنا احلسن بن علي بن عفان العامري ثنا زيد بن احلباب ثنا فضيل بن مرزوق الرواسي ثنا 
أبو إسحاق عن زيد بن يثيع عن علي رضى هللا تعاىل عنه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إن تولوا أاب بكر 

الدنيا راغبا يف اآلخرة وإن تولوا عمر جتدوه قواي أمينا ال أتخذه يف هللا تعاىل لومه الئم وإن تولوا عليا  جتدوه زاهدا يف
 جتدوه هاداي مهداي يسلك بكم الطريق هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه وشاهده حديث حذيفة بن اليمان 

 
بن حممد الدوري ثنا األسود بن عامر بن شاذان ثنا  [ حدثنا علي بن عبد هللا احلكيمي ببغداد ثنا العباس 4435] 

شريك بن عبد هللا عن عثمان بن عمري عن شقيق بن سلمة عن حذيفة رضى هللا تعاىل عنه قال قالوا اي رسول هللا لو 
استخلفت علينا قال إن أستخلف عليكم خليفة فتعصوه ينزل بكم العذاب قالوا لو استخلفت علينا أاب بكر قال إن 



خلفه عليكم جتدوه قواي يف أمر هللا ضعيفا يف جسده قالوا لو استخلفت علينا عمر قال إن أستخلفه عليكم جتدوه أست
قواي أمينا ال أتخذه يف هللا لومة الئم قالوا لو استخلفت علينا عليا قال إنكم ال تفعلوا وإن تفعلوا جتدوه هاداي مهداي 

 ذا هو أبو اليقظان يسلك بكم الطريق املستقيم عثمان بن عمري ه
 

[ أخربان أبو جعفر حممد بن أمحد البغدادي ثنا حيىي بن أيوب العالف مبصر ثنا سعيد بن أيب مرمي أنبأ  4436] 
سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن بن عباس رضى هللا تعاىل عنهما يف قوله عز وجل } وشاورهم يف األمر { قال 

 هما هذا حديث صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه أبو بكر وعمر رضى هللا تعاىل عن
 

[ أخربين أبو عبد الرمحن بن أيب الوزير التاجر ثنا أبو حامت الرازي ثنا حممد بن عبد هللا األنصاري ثنا أشعث  4437] 
أى منكم بن عبد امللك احلمراين عن احلسن عن أيب بكرة رضى هللا تعاىل عنه أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال من ر 

رؤاي فقال رجل أان رأيت كأن ميزاان نزل من السماء فوزنت أنت وأبو بكر فرجحت أنت أبيب بكر ووزن عمر وأبو 
بكر فرجح أبو بكر ووزن عمر وعثمان فرجح عمر مث رفع امليزان فرأينا الكراهية يف وجه رسول هللا صلى هللا عليه 

 ه وشاهده حديث سعيد بن مجهان عن سفينة الذي وسلم هذا حديث صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجا
 

[ حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا محيد بن عياش الرملي ثنا املؤمل بن إمساعيل ثنا محاد بن سلمة  4438] 
عن سعيد بن مجهان عن سفينة موىل أم سلمة رضى هللا تعاىل عنها قال كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا صلى 

مث أقبل على أصحابه فقال أيكم رأى الليلة رؤاي قال فصلى ذات يوم فقال أيكم رأى رؤاي فقال رجل أان رأيت  الصبح
اي رسول هللا كأن ميزاان ديل به من السماء فوضعت يف كفة ووضع أبو بكر من كفة أخرى فرجحت أبيب بكر فرفعت 

خرى فرجح به أبو بكر فرفع أبو بكر وجىيء بعثمان وترك أبو بكر مكانه فجىيء بعمر بن اخلطاب فوضع يف الكفة األ
فوضع يف الكفة األخرى فرجح عمر بعثمان مث رفع عمر وعثمان ورفع امليزان قال فتغري وجه رسول هللا صلى هللا عليه 

وسلم مث قال خالفة النبوة ثالثون عاما مث تكون ملك قال سعيد بن مجهان فقال يل سفينة أمسك سنيت أيب بكر 
عمر واثنيت عشرة عثمان وست علي رضى هللا تعاىل عنهم أمجعني وقد أسندت هذه الرواايت إبسناد صحيح  وعشر

 مرفوعا إىل النيب صلى هللا عليه وسلم 
 

[ أخربانه أبو عبد هللا حممد بن عبد هللا الصفار ثنا أمحد بن مهدي بن رستم ثنا موسى بن هارون الربدي  4439] 
الزبيدي عن الزهري عن عمرو بن أابن بن عثمان بن عفان عن جابر بن عبد هللا رضى هللا  ثنا حممد بن حرب حدثين

تعاىل عنهما أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال أري الليلة رجل صاحل أن أاب بكر رضى هللا تعاىل عنه نيط برسول 
فلما قمنا من عند النيب صلى هللا عليه هللا صلى هللا عليه وسلم ونيط عمر أبيب بكر ونيط عثمان بعمر قال جابر 

وسلم قلنا الرجل الصاحل النيب صلى هللا عليه وسلم وأما ما ذكر من نوط بعضهم بعضا فهم والة هذا األمر الذي 
 بعث هللا به نبيه صلى هللا عليه وسلم ولعاقبة هذا احلديث إسناد صحيح عن أيب هريرة ومل خيرجاه 

 
د بن ابلويه من أصل كتابه ثنا حممد بن عثمان بن أيب شيبة ثنا حيىي بن معني ثنا [ حدثين أبو بكر أمح 4440] 

هشيم عن العوام بن حوشب عن سليمان بن أيب سليمان عن أبيه عن أيب هريرة رضى هللا تعاىل عنه عن النيب صلى هللا 



 عليه وسلم قال اخلالفة ابملدينة وامللك ابلشام صحيح 
 

باس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن سنان القزاز ثنا أبو عتاب سهل بن محاد ثنا املختار بن [ حدثنا أبو الع 4441] 
انفع ثنا أبو حيان التيمي عن أبيه عن علي بن أيب طالب رضى هللا تعاىل عنه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

 لى شرط مسلم ومل خيرجاه رحم هللا أاب بكر زوجين ابنته ومحلين إىل دار اهلجرة هذا حديث صحيح ع
 

[ حدثنا أبو بكر بن إسحاق أنبأ عبد هللا بن الصقر ثنا إبراهيم بن املنذر احلزامي ثنا معن بن عيسى ثنا  4442] 
عبيد هللا بن عمر بن حفص عن انفع عن بن عمر رضى هللا تعاىل عنهما قال ملا دخل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

لطمن وجوه اخليل ابخلمر فتبسم إىل أيب بكر رضى هللا تعاىل عنه وقال اي أاب بكر كيف قال عام الفتح رأى النساء ي
 حسان بن اثبت فأنشده أبو بكر رضى هللا تعاىل عنه 

 عدمت ثنييت إن مل تروها 
 تثري النقع من كتفي كداء 
 ينازعن األعنة مسرعات 

م ادخلوا من حيث قال حسان هذا حديث صحيح يلطمهن ابخلمر النساء فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسل
 اإلسناد ومل خيرجاه 

 
[ حدثنا أبو حممد املزين وأبو سعيد الثقفي قاال ثنا حممد بن عبد هللا احلضرمي ثنا ضرار بن صرد ثنا شريك  4443] 

 تعاىل عنه عن األعمش عن عمرو بن مرة عن عبد هللا بن سلمة عن عبيدة السلماين عن عبد هللا بن مسعود رضى هللا
قال كنا عند النيب صلى هللا عليه وسلم فقال النيب صلى هللا عليه وسلم يطلع عليكم من أهل اجلنة فاطلع أبو بكر 

 فسام مث جلس هذا حديث صحيح على شرط مسلم ومل خيرجاه 
 

بد السالم بن حرب [ حدثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنبأ أبو مسلم عمران بن ميسرة ثنا احملاريب عن ع 4444] 
عن أيب خالد الداالين عن أيب حازم عن أيب هريرة رضى هللا تعاىل عنه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أخذ 

جربيل بيدي فأراين ابب اجلنة الذي تدخل منه أميت فقال أبو بكر اي رسول هللا وددت أين كنت معك حىت أراه فقال 
 أما إنك أول من يدخله من أميت هذا حديث صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

 
[ حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن عبد هللا بن عبد اجلبار ثنا عبد هللا بن إدريس عن حممد  4445] 

تت خدجية رضى هللا تعاىل بن عمرو عن حيىي بن عبد الرمحن بن حاطب قال قالت عائشة رضى هللا تعاىل عنها ملا ما
عنها جاءت خولة بنت حكيم إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقالت أال تزوج قال من قالت إن شئت بكرا وإن 
شئت ثيبا قال ومن البكر ومن الثيب قالت أما البكر فابنة أحب خلق هللا إليك عائشة بنت أيب بكر رضى هللا تعاىل 

 عة هذا حديث صحيح على شرط مسلم ومل خيرجاه عنه وأما الثيب فسودة بنت زم
 

[ حدثنا أبو عبد هللا حممد بن يعقوب احلافظ ثنا حيىي بن حممد بن حيىي ثنا مسدد ثنا كهمس عن عبد هللا  4446] 



بن شقيق قال قلت لعائشة رضى هللا تعاىل عنها أي الناس كان أحب إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قالت أبو 
 عمر مث أبو عبيدة بن اجلراح هذا حديث صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه بكر مث 

 
[ حدثنا أبو بكر بن إسحاق أنبأ أبو مسلم ثنا سليمان بن داود ثنا حممد بن إمساعيل بن أيب فديك ثنا  4447] 

ن عن أيب أروى عاصم بن عمر عن سهيل بن أيب صاحل عن حممد بن إبراهيم بن احلارث عن أيب سلمة بن عبد الرمح
الدوسي قال كنت جالسا عند النيب صلى هللا عليه وسلم فأطلع أبو بكر وعمر رضى هللا تعاىل عنهما فقال رسول هللا 

 صلى هللا عليه وسلم احلمد هلل الذي أيدين بكما هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه 
 

الصمد بن الفضل ثنا حفص بن عمر ثنا مسعر بن   [ أخربان بكر بن حممد بن محدان الصرييف مبرو ثنا عبد 4448] 
كدام عن عبد امللك بن ربعي بن حراش عن حذيفة بن اليمان رضى هللا تعاىل عنهما قال مسعت رسول هللا صلى هللا 

عليه وسلم يقول لقد مهمت أن أبعث إىل اآلفاق رجاال يعلمون الناس السنن والفرائض كما بعث عيسى بن مرمي 
له فأين أنت من أيب بكر وعمر قال إنه ال غىن يب عنهما إهنما من الدين كالسمع والبصر هذا حديث  احلواريني قيل

 تفرد به حفص بن عمر العدين عن مسعر 
 

[ حدثين أبو بكر عبد هللا بن حممد الطلحي ابلكوفة ثنا حممد بن عثمان بن أيب شيبة ثنا منجاب بن  4449] 
ثنا خمارق عن طارق عن أيب بكر رضى هللا تعاىل عنه قال ملا نزلت على النيب احلارث ثنا حصني بن عمر األمحسي 

صلى هللا عليه وسلم إن الذين يغضون أصواهتم عند رسول هللا أولئك الذين امتحن هللا قلوهبم للتقوى قال أبو بكر 
خي السرار هذا حديث رضى هللا تعاىل عنه فآليت على نفسي أن ال أكلم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إال كأ

 صحيح اإلسناد ومل خيرجاه 
 

[ أخربين أبو العباس حممد بن أمحد احملبويب مبرو ثنا أمحد بن يسار ثنا حممد بن كثري ثنا سفيان عن إمساعيل  4450] 
ح بن أيب خالد عن أيب بكر بن أيب زهري عن أيب بكر الصديق رضى هللا تعاىل عنه قال قلت اي رسول هللا كيف الصال

بعد هذه اآلية من يعمل سوأ جيز به فكل سوء عملناه جزينا به قال غفر هللا لك اي أاب بكر قاله ثالاث اي أاب بكر ألست 
مترض ألست حتزن ألست تنصب ألست تصيبك الألواء قلت نعم قال فهو ما جتزون به يف الدنيا هذا حديث صحيح 

 اإلسناد ومل خيرجاه 
 

إسحاق الفقيه وعلي بن محشاذ العدل وأبو حممد عبد هللا بن حممد الصيدالين وأبو [ حدثنا أبو بكر بن  4451] 
حممد عبد هللا بن إسحاق البغوي ببغداد وأبو أمحد بكر بن حممد الصرييف مبرو قالوا ثنا أبو بكر حممد بن سليمان بن 

امللك بن عمري عن ربعي بن احلارث الواسطي ثنا أبو إمساعيل حفص بن عمر األيلي ثنا مسعر بن كدام عن عبد 
حراش عن حذيفة بن اليمان رضى هللا تعاىل عنهما قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول اقتدوا ابللذين 

 من بعدي أيب بكر وعمر واهتدوا هبدي عمار ومتسكوا بعهد بن أم عبد 
 

بد هللا بن حممد بن إسحاق العدل ببغداد قاال [ حدثناه أبو عبد هللا حممد بن عبد هللا الصفار وأبو حممد ع 4452] 



ثنا إبراهيم بن إمساعيل السيوطي ثنا حيىي بن عبد احلميد ثنا أيب عن سفيان بن سعيد ومسعر بن كدام عن عبد امللك 
بن عمري عن ربعي بن حراش عن حذيفة رضى هللا تعاىل عنه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اقتدوا ابللذين 

 بعدي أيب بكر وعمر واهتدوا هبدي عمار ومتسكوا بعهد بن أم عبد من 
 

[ وأخربين أمحد بن احلسن بن عبد هللا ثنا حممد بن عبدوس بن كامل ثنا هناد بن السري ثنا وكيع ثنا مسعر  4453] 
 عليه وسلم عن عبد امللك بن عمري عن ربعي بن حراش عن حذيفة رضى هللا تعاىل عنه قال قال رسول هللا صلى هللا

 اقتدوا ابللذين من بعدي أيب بكر وعمر واهتدوا هبدي عمار وإذا حدثكم بن أم عبد فصدقوه 
 

[ فحدثنا أبو بكر بن إسحاق وعلي بن محشاذ قاال ثنا بشر بن موسى ثنا احلميدي ثنا سفيان عن عبد  4454] 
ة رضى هللا تعاىل عنه أن رسول هللا صلى امللك بن عمري عن هالل موىل ربعي بن حراش عن ربعي بن حراش عن حذيف

 هللا عليه وسلم قال اقتدوا ابللذين من بعدي أيب بكر وعمر وقد 
 

[ حدثنيه أبو بكر حممد بن عبيد هللا الفقيه ثنا حممد بن محدون بن خالد ثنا علي بن عثمان النفيلي ثنا  4455] 
عبد امللك بن عمري عن ربعي بن حراش عن حذيفة  إسحاق بن عيسى بن الطباع ثنا سفيان بن عيينة عن مسعر عن

بن اليمان رضى هللا تعاىل عنهما أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال اقتدوا ابللذين من بعدي أيب بكر وعمر 
واهتدوا هبدي عمار ومتسكوا بعهد بن أم عبد هذا حديث من أجل ما روي يف فضائل الشيخني وقد أقام هذا 

ري ومسعر حيىي احلماين وأقامه أيضا عن مسعر ووكيع وحفص بن عمر األيلي مث قصر بروايته عن بن اإلسناد عن الثو 
عيينة احلميدي وغريه وأقام اإلسناد عن بن عيينة إسحاق بن عيسى بن الطباع فثبت مبا ذكران صحة هذا احلديث وإن 

 مل خيرجاه وقد وجدان له شاهدا إبسناد صحيح عن عبد هللا بن مسعود 
 

[ حدثنا أبو بكر بن إسحاق أنبأ عبد هللا بن أمحد بن حنبل ثنا إبراهيم بن إمساعيل بن حيىي بن سلمة بن   4456] 
كهيل ثنا أيب عن أبيه عن جده عن أيب الزعراء عن عبد هللا بن مسعود رضى هللا تعاىل عنه قال قال رسول هللا صلى 

 عمر واهتدوا هبدي عمار ومتسكوا بعهد بن مسعود هللا عليه وسلم اقتدوا ابللذين من بعدي أيب بكر و 
 

[ حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا جعفر بن حممد بن شاكر ثنا عفان بن مسلم ثنا وهيب ثنا داود  4457] 
بن أيب هند ثنا أبو نضرة عن أيب سعيد اخلدري رضى هللا تعاىل عنه قال ملا تويف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قام 

باء األنصار فجعل الرجل منهم يقول اي معشر املهاجرين إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان إذا استعمل رجال خط
منكم قرن معه رجال منا فنرى أن يلي هذا األمر رجالن أحدمها منكم واآلخر منا قال فتتابعت خطباء األنصار على 

يه وسلم كان من املهاجرين وإن اإلمام يكون من املهاجرين ذلك فقام زيد بن اثبت فقال إن رسول هللا صلى هللا عل
وحنن أنصاره كما كنا أنصار رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقام أبو بكر رضى هللا تعاىل عنه فقال جزاكم هللا خريا اي 

 بكر فقال هذا معشر األنصار وثبت قائلكم مث قال أما لو فعلتم غري ذلك ملا صاحلناكم مث أخذ زيد بن اثبت بيد أيب
صاحبكم فبايعوه مث انطلقوا فلما قعد أبو بكر على املنرب نظر يف وجوه القوم فلم ير عليا فسأل عنه فقال انس من 
األنصار فأتوا به فقال أبو بكر بن عم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وختنه أردت أن تشق عصا املسلمني فقال ال 



 عليه وسلم فبايعه مث مل ير الزبري بن العوام فسأل عنه حىت جاؤوا به فقال بن عمة تثريب اي خليفة رسول هللا صلى هللا
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وحواريه أردت أن تشق عصا املسلمني فقال مثل قوله ال تثريب اي خليفة رسول هللا 

 صلى هللا عليه وسلم فبايعاه هذا حديث صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه 
 

[ حدثنا أبو عمرو عثمان بن أمحد بن السماك الزاهد ببغداد ثنا إبراهيم بن اهليثم البلوي ثنا حممد بن كثري  4458] 
الصنعاين ثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضى هللا تعاىل عنها قالت ملا أسري ابلنيب صلى هللا عليه وسلم 

انس ممن كان آمنوا به وصدقوه وسعى رجال من املشركني إىل إىل املسجد األقصى أصبح يتحدث الناس بذلك فارتد 
أيب بكر رضى هللا تعاىل عنه فقالوا هل لك إىل صاحبك يزعم أنه أسري به الليلة إىل بيت املقدس قال أو قال ذلك 

ال قالوا نعم قال لئن قال ذلك لقد صدق قالوا أو تصدقه أنه ذهب الليلة إىل بيت املقدس وجاء قبل أن يصبح فق
نعم إين ألصدقه ما هو أبعد من ذلك أصدقه يف خرب السماء يف غدوة أو روحة فلذلك مسي أاب بكر الصديق رضى 

 هللا تعاىل عنه هذا حديث صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه فإن حممد بن كثري الصنعاين صدوق 
 

عيد بن عامر ثنا عمر بن علي املقدمي عن [ حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن مرزوق ثنا س 4459] 
أيب حازم عن سهل بن سعد رضى هللا تعاىل عنه قال أذن بالل لصالة الظهر فجاء الصياح قبل بين عمرو بن عوف 

أنه قد وقع بينهم شر حىت تراموا ابحلجارة فأاتهم النيب صلى هللا عليه وسلم فقال اي أاب بكر إن أقيمت الصالة فتقدم 
س فقال نعم هذا حديث صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه هكذا إمنا اتفقا على ذلك يف مرض النيب فصل ابلنا

 صلى هللا عليه وسلم الذي مات فيه 
 

[ أخربان أبو بكر أمحد بن سلمان الفقيه ببغداد ثنا جعفر بن حممد بن أيب عثمان الطيالسي ثنا نصر بن  4460] 
ثنا علي بن مسهر ثنا املختار بن فلفل عن أنس بن مالك قال بعثين بنو املصطلق  منصور املروزي ثنا بشر بن احلارث

إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقالوا سل لنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إىل من ندفع صدقاتنا بعدك قال 
أبيب بكر حدث فإىل من فأتيته  فأتيته فسألته فقال إىل أيب بكر فأتيتهم فأخربهتم فقالوا ارجع إليه فسله فإن حدث

فسألته فقال إىل عمر فأتيتهم فأخربهتم فقالوا ارجع إليه فسله فإن حدث بعمر حدث فإىل من فأتيته فسألته فقال إىل 
عثمان فأتيتهم فأخربهتم فقالوا ارجع إليه فسله فإن حدث بعثمان حدث فإىل من فأتيته فسألته فقال إن حدث 

 دهر تبا هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه بعثمان حدث فتبا لكم ال
 

[ حدثين أبو جعفر أمحد بن عبيد بن إبراهيم األسدي احلافظ هبمدان ثنا أبو عبد هللا حممد بن إبراهيم ثنا  4461] 
عمرو بن زايد ثنا غالب القرقساين عن أبيه عن حبيب بن أيب حبيب قال شهدت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

 ن بن اثبت هل قلت يف أيب بكر شيئا قال نعم قال قل حىت أمسع قال قلت فقال حلسا
 واثين اثنني يف الغار املنيف وقد 
 طاف العدو به إذ صاعد اجلبال 
 وكان حب رسول هللا قد علموا 

 من اخلالئق مل يعدل به أحدا 



 
ثنا حممد بن سابق ثنا مالك بن مغول [ أخربين عبد هللا بن احلسني القاضي مبرو ثنا احلارث بن أيب أسامة  4462] 

عن أيب الشعثاء الكندي عن مرة الطيب قال جاء أبو سفيان بن حرب إىل علي بن أيب طالب رضى هللا تعاىل عنه 
فقال ما ابل هذا األمر يف أقل قريش قلة وأذهلا ذلة يعين أاب بكر وهللا لئن شئت ألمألهنا عليه خيال ورجاال فقال علي 

 ت اإلسالم وأهله اي أاب سفيان فلم يضره شيئا إان وجدان أاب بكر هلا أهال لطال ما عادي
 

[ أخربان أمحد بن كامل القاضي ثنا يوسف بن حممد رئيس اخلياط ثنا حممد بن خالد احلبلي ثنا كثري بن  4463] 
 رضى هللا تعاىل هشام الكاليب ثنا جعفر بن برقان عن حممد بن سوقة عن حممد بن املنكدر عن جابر بن عبد هللا

عنهما قال كنا عند النيب صلى هللا عليه وسلم إذ جاءه وفد عبد القيس فتكلم بعضهم بكالم لغا يف الكالم فالتفت 
النيب صلى هللا عليه وسلم إىل أيب بكر وقال اي أاب بكر مسعت ما قالوا قال نعم اي رسول هللا وفهمته قال فأجبهم قال 

تعاىل عنه جبواب وأجاد اجلواب فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اي أاب بكر أعطاك هللا  فأجاهبم أبو بكر رضى هللا
الرضوان األكرب فقال له بعض القوم وما الرضوان األكرب اي رسول هللا قال يتجلى هللا لعباده يف اآلخرة عامة ويتجلى 

 أليب بكر خاصة 
 

افظ ثنا حيىي بن حممد بن حيىي ثنا حيىي بن حيىي أنبأ وكيع عن أيب [ حدثنا أبو عبد هللا حممد بن يعقوب احل 4464] 
العميس عن بن أيب مليكة عن عائشة رضى هللا تعاىل عنها قالت لو كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مستخلفا 

 الستخلف أاب بكر وعمر رضى هللا تعاىل عنهما هذا حديث صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه 
 

[ أخربان أمحد بن جعفر القطيعي ثنا عبد هللا بن أمحد بن حنبل حدثين أيب وأمحد بن منيع قاال ثنا أبو بكر  4465] 
بن عياش ثنا عاصم عن زر عن عبد هللا قال ما رأى املسلمون حسنا فهو عند هللا حسن وما رآه املسلمون سيئا فهو 

ر رضى هللا تعاىل عنه هذا حديث صحيح اإلسناد ومل عند هللا سيء وقد رأى الصحابة مجيعا أن يستخلفوا أاب بك
 خيرجاه وله شاهد أصح منه إال أن فيه إرساال 

 
[ أخربانه أبو العباس احملبويب ثنا سعيد بن مسعود ثنا يزيد بن هارون أنبأ داود بن أيب هند عن الشعيب عن  4466] 

ه وسلم اجتمع املهاجرون واألنصار إىل سقيفة بين بن مسعود رضى هللا تعاىل عنه قال ملا قبض النيب صلى هللا علي
 ساعدة يف بيعة أيب بكر فأتيت أم سلمة فقلت هلا ابيع الناس أاب بكر 

 
[ أخربين أبو بكر حممد بن أمحد املزكي مبرو ثنا عبد هللا بن روح املدائين ثنا شبابة بن سوار ثنا شعيب بن  4467] 

 عن أيب وائل قال قيل لعلي بن أيب طالب رضى هللا تعاىل عنه أال ميمون عن حصني بن عبد الرمحن عن الشعيب
تستخلف علينا قال ما استخلف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فاستخلف ولكن إن يرد هللا ابلناس خريا فسيجمعهم 

 بعدي على خريهم كما مجعهم بعد نبيهم على خريهم هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه 
 

الصحيحة عن الصحابة رضى هللا تعاىل عنهم إبمجاعهم يف خماطبتهم إايه بيا خليفة رسول هللا صلى هللا  ذكر الرواايت



 عليه وسلم 
[ حدثنا حيىي بن منصور القاضي ثنا أبو بكر حممد بن حممد بن رجاء ثنا إبراهيم بن املنذر احلزامي ثنا حيىي  4468] 

 بن جعفر رضى هللا تعاىل عنهما قال ولينا أبو بكر فكان خري بن سليم عن جعفر عن حممد عن أبيه عن عبد هللا
 خليفة هللا وأرمحه بنا وأحناه علينا هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه 

 
[ حدثنا علي بن محشاذ العدل ثنا عمر بن حفص السدوسي ثنا عاصم بن علي ثنا سليمان بن املغرية عن  4469] 

م قال طفنا بغرفة فيها أبو بكر حني أصابه وجعه الذي قبض فيه فاطلع علينا اثبت عن أنس رضى هللا تعاىل عنه
إطالعة فقال أليس ترضون مبا أصنع قلنا بلى اي خليفة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هذا حديث صحيح على شرط 

 مسلم ومل خيرجاه 
 

ا عبد هللا بن وهب أخربين يونس عن بن [ أخربان أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا هبز بن نصر اخلوالين ثن 4470] 
شهاب عن سعيد بن املسيب رضى هللا تعاىل عنه أن أاب بكر الصديق رضى هللا تعاىل عنه ملا بعث اجليوش حنو الشام 
يزيد بن أيب سفيان وعمرو بن العاص وشرحبيل بن حسنة مشى معهم حىت بلغ ثنية الوداع فقالوا اي خليفة رسول هللا 

 بان هذا حديث صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه متشي وحنن رك
 

[ حدثنا حممد بن يعقوب الشيباين ثنا حيىي بن حممد بن حيىي ثنا مسدد ثنا بشر بن املفضل عن عبد هللا بن  4471] 
 حممد بن عقيل عن جابر بن عبد هللا رضى هللا تعاىل عنهما قال دخلت على أيب بكر يف خالفته 

 
 عن جابر رضى هللا تعاىل عنه قال جاءان مال البحرين يف خالفة أيب بكر  [ وإبسناده 4472] 
 

[ حدثنا الوليد بن حسان بن حممد الفقيه ثنا احلسن بن سفيان ثنا أبو بكر بن أيب شيبة ثنا عبد الرمحن بن  4473] 
ع بن حابس إىل أيب بكر حممد احملاريب عن احلجاج بن دينار عن بن سريين عن عبيدة قال جاء عيينة بن حصن واألقر 

 رضى هللا تعاىل عنه فقالوا اي خليفة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
 

[ أخربين عبد الرمحن بن احلسن القاضي ثنا إبراهيم بن احلسني ثنا آدم بن أيب إايس ثنا شعبة عن قيس بن  4474] 
 يف خالفة أيب بكر  مسلم عن طارق بن شهاب قال رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وغزوت

 
[ أخربان بكر بن حممد الصرييف مبرو ثنا أبو قالبة ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث ثنا عبد الواحد بن زيد ثنا  4475] 

أسلم الكويف عن مرة الطيب عن زيد بن أرقم رضى هللا تعاىل عنه قال كنا مع أيب بكر الصديق فبكى فقلنا اي خليفة 
 ء رسول هللا ما هذا البكا

 
[ حدثنا أبو بكر بن إسحاق أنبأ عبد هللا بن أمحد بن حنبل ثنا أيب وأمحد بن منيع قاال ثنا أبو بكر بن  4476] 

عياش عن عاصم عن زر عن عبد هللا رضى هللا تعاىل عنه قال أمجع أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم واستخلفوا أاب 



 بكر رضى هللا تعاىل عنه 
 

 منني عمر بن اخلطاب رضى هللا تعاىل عنه ومن مناقب أمري املؤ 
[ حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أبو أسامة ثنا عبد هللا بن أسامة احلليب ثنا حجاج بن أيب منيع عن  4477] 

جده وهو عبيد هللا بن أيب زايد الرصايف عن الزهري وحدثين أبو بكر حممد بن أمحد بن ابلويه ثنا إبراهيم بن إسحاق 
ريب حدثين مصعب بن عبد هللا الزبريي قاال عمر بن اخلطاب بن نفيل بن عبد العزي بن رايح بن عبد هللا بن قرط احل

بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر لفظا واحدا قاال وأمه حنتمة بنت هاشم بن املغرية بن عبد هللا 
سعد بن تيم يكىن أاب حفص استخلف يوم تويف أبو بكر بن عمر بن خمزوم وأمها الشفاء بنت عبد قيس بن عدي بن 

 رضى هللا تعاىل عنهما وهو يوم الثالاثء لثمان بقني من مجادى اآلخرة 
 

[ حدثنا علي بن محشاذ العدل ثنا عبد هللا بن أمحد بن حنبل حدثين أمحد بن حممد بن أيوب ثنا إبراهيم  4478] 
كر واستخلف عمر رضى هللا تعاىل عنهما على رأس سنتني وثالثة أشهر بن سعيد عن حممد بن إسحاق قال تويف أبو ب

 واثنتني وعشرين يوما من متوىف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
 

[ أخربين عبد هللا بن احلسني القاضي ثنا احلارث بن أيب أسامة ثنا أبو النضر ثنا شيبان بن عبد الرمحن  4479] 
مع أهل املدينة يف يوم عيد فرأيت عمر بن اخلطاب رضى هللا تعاىل عنه ميشي النحوي عن عاصم عن زر قال خرجت 

حافيا شيخ أصلع آدم أعسر يسر طواال مشرفا على الناس كأنه على دابة بربد قطري يقول عباد هللا هاجروا وال 
لرماح والنبل قال هتجروا وليتق أحدكم األرنب خيذفها ابحلصى أو يرميها ابحلجر فيأكلها ولكن ليذك لكم األسل ا

 احلاكم وكان السبب يف تلقيبه أبمري املؤمنني 
 

[ ما حدثناه علي بن محشاذ العدل ثنا أمحد بن إبراهيم بن ملحان ثنا حيىي بن بكري ثنا يعقوب بن عبد  4480] 
يب خيثمة الرمحن اإلسكندراين عن موسى بن عقبة عن بن شهاب أن عمر بن عبد العزيز سأل أاب بكر بن سليمان بن أ

ألي شيء كان يكتب من خليفة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف عهد أيب بكر رضى هللا تعاىل عنه مث كان عمر 
يكتب أوال من خليفة أيب بكر فمن أول من كتب من أمري املؤمنني فقال حدثتين الشفاء وكانت من املهاجرات األول 

عامل العراق أبن يبعث إليه رجلني جلدين يسأهلما عن العراق وأهله أن عمر بن اخلطاب رضى هللا تعاىل عنه كتب إىل 
فبعث عامل العراق بلبيد بن ربيعة وعدي بن حامت فلما قدما املدينة أانخا راحلتيهما بفناء املسجد مث دخال املسجد 

 أصبتما امسه هو األمري فإذا مها بعمرو بن العاص فقاال استأذن لنا اي عمرو على أمري املؤمنني فقال عمرو أنتما وهللا
وحنن املؤمنون فوثب عمرو فدخل على عمر أمري املؤمنني فقال السالم عليك اي أمري املؤمنني فقال عمر ما بدا لك 
يف هذا االسم اي بن العاص ريب يعلم لتخرجن مما قلت قال إن لبيد بن ربيعة وعدي بن حامت قدما فأانخا راحلتيهما 

ي فقاال يل استأذن لنا اي عمرو على أمري املؤمنني فهما وهللا أصااب امسك حنن املؤمنون وأنت بفناء املسجد مث دخال عل
 أمريان قال فمضى به الكتاب من يومئذ وكانت الشفاء جدة أيب بكر بن سليمان 

 
ن [ أخربان أبو بكر بن إسحاق أنبأ بشر بن موسى ثنا احلميدي ثنا سفيان ثنا أيوب الطائي عن قيس ب 4481] 



مسلم عن طارق بن شهاب قال ملا قدم عمر الشام عرضت له خماضة فنزل عمر عن بعريه ونزع خفيه أو قال موقيه 
مث أخذ خبطام راحلته وخاض املخاضة فقال له أبو عبيدة بن اجلراح لقد فعلت اي أمري املؤمنني فعال عظيما عند أهل 

عمر بيده يف صدر أيب عبيدة فقال أوه لو غريك األرض نزعت خفيك وقدمت راحلتك وخضت املخاضة قال فصك 
 يقوهلا اي أاب عبيدة أنتم كنتم أقل الناس فأعزكم هللا ابإلسالم فمهما تطلبوا العزة بغريه يذلكم هللا تعاىل 

 
[ وأخربان أبو بكر أان أبو املثىن ثنا مسدد ثنا أبو األحوص ثنا مسلم األعور عن أيب وائل قال غزوت مع  4482] 

رضى هللا تعاىل عنه الشام فنزلنا منزال فجاء دهقان يستدل على أمري املؤمنني حىت أاته فلما رأى الدهقان عمر عمر 
سجد فقال عمر ما هذا السجود فقال هكذا نفعل ابمللوك فقال عمر اسجد لربك الذي خلقك فقال اي أمري املؤمنني 

ن تصاوير العجم قال نعم قال ال حاجة لنا يف بيتك أين قد صنعت لك طعاما فأتين قال فقال عمر هل يف بيتك م
ولكن انطلق فابعث لنا بلون من الطعام وال تزدان عليه قال فانطلق فبعث إليه بطعام فأكل منه مث قال عمر لغالمه 
هل يف أداوتك شيء من ذلك النبيذ قال نعم قال فابعث لنا فأاته فصبه يف إانء مث مشه فوجده منكر الريح فصب 

ماء مث مشه فوجده منكر الريح فصب عليه املاء ثالث مرات مث شربه مث قال إذا رابكم يف شرابكم شيء فافعلوا  عليه
به هكذا مث قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول ال تلبسوا الديباج واحلرير وال تشربوا يف آنية الفضة 

 سناد ومل خيرجاه والذهب فإهنا هلم يف الدنيا ولنا يف اآلخرة صحيح اإل
 

[ حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق الصغاين ثنا شبابة بن سوار ثنا املبارك بن فضالة  4483] 
عن عبيد هللا بن عمر عن انفع عن بن عمر رضى هللا تعاىل عنهما أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال اللهم أيد الدين 

 بعمر بن اخلطاب 
 

حدثنا أبو بكر بن إسحاق أنبأ حممد بن غالب ثنا سعيد بن سليمان ثنا املبارك بن فضالة عن عبيد هللا [  4484] 
بن عمر عن انفع عن بن عمر رضى هللا تعاىل عنهما عن بن عباس رضى هللا تعاىل عنهما عن النيب صلى هللا عليه 

خيرجاه وقد صح شاهده عن عائشة بنت  وسلم أنه قال اللهم أعز اإلسالم بعمر هذا حديث صحيح اإلسناد ومل
 الصديق رضى هللا تعاىل عنهما 

 
[ حدثنا عبد هللا بن جعفر الفارسي ثنا يعقوب بن سفيان ثنا عبد العزيز بن عبد هللا األويسي ثنا املاجشون  4485] 

يه وسلم قال اللهم بن أيب سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضى هللا تعاىل عنها أن النيب صلى هللا عل
أعز اإلسالم بعمر بن اخلطاب خاصة هذا حديث صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه ومدار هذا احلديث على 
حديث الشعيب عن مسروق عن عبد هللا اللهم أعز اإلسالم أبحب الرجلني إليك وقد تفرد به جمالد بن سعيد عن 

 الشعيب ومل أذكر جملالد فيما قبل روايته 
 

[ حدثناه أبو بكر بن إسحاق أنبأ عبيد بن حامت العجلي احلافظ ثنا عمر بن حممد األسدي ثنا أيب ثنا حيىي  4486] 
بن زكراي بن أيب زائدة عن جمالد عن الشعيب عن مسروق عن بن مسعود رضى هللا تعاىل عنه قال قال رسول هللا صلى 

يب جهل بن هشام فجعل هللا دعوة رسول هللا صلى هللا عليه هللا عليه وسلم اللهم أعز اإلسالم بعمر بن اخلطاب أو أب



 وسلم لعمر رضى هللا تعاىل عنه فبين عليه ملك اإلسالم وهدم به األواثن 
 

[ حدثين أبو سعيد أمحد بن يعقوب الثقفي ثنا عمر بن حفص السدوسي ثنا عاصم بن علي ثنا املسعودي  4487] 
بد هللا رضى هللا تعاىل عنه قال وهللا ما استطعنا أن نصلي عند الكعبة عن القاسم بن عبد الرمحن عن أبيه عن ع

 ظاهرين حىت أسلم عمر هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه 
 

[ أخربان أبو عبد هللا حممد بن عبد هللا الصفار ثنا أمحد بن حممد بن عيسى القاضي ثنا أبو نعيم وأبو  4488] 
ن ربعي بن حراش عن حذيفة رضى هللا تعاىل عنه قال كان اإلسالم يف زمان عمر  حذيفة قاال ثنا سفيان عن منصور ع

كالرجل املقبل ال يزداد إال قراب فلما قتل عمر كان كالرجل املدبر ال يزداد إال بعدا هذا حديث صحيح على شرط 
 الشيخني ومل خيرجاه 

 
نا أمحد بن حممد بن عبد احلميد اجلعفي ثنا [ أخربان عبد هللا بن إسحاق بن اخلراساين العدل ببغداد ث 4489] 

الفضل بن جبري الوراق ثنا إمساعيل بن زكراي اخللقاين ثنا حيىي بن سعيد عن سعيد بن املسيب عن أيب بن كعب رضى 
هللا تعاىل عنه قال مسعت النيب صلى هللا عليه وسلم يقول أول من يعانقه احلق يوم القيامة عمر وأول من يصافحه احلق 

 م القيامة عمر وأول من يؤخذ بيده فينطلق به إىل اجلنة عمر بن اخلطاب رضى هللا تعاىل عنه يو 
 

[ حدثنا أبو عبد هللا حممد بن يعقوب احلافظ ثنا علي بن احلسن اهلاليل ثنا عبد هللا بن الوليد العدين ثنا  4490] 
ضى هللا تعاىل عنه قال ما زلنا أعزة منذ أسلم سفيان عن إمساعيل بن أيب خالد عن قيس بن أيب حازم عن بن مسعود ر 

 عمر هذا حديث صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه 
 

[ حدثنا عبد هللا بن خراش ثنا العوام بن حوشب عن سعيد بن جبري عن بن عباس رضى هللا تعاىل عنهما  4491] 
 قد استبشر أهل السماء إبسالم عمر صحيح  قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ملا أسلم عمر أاتين جربيل فقال

 
[ حدثنا أبو زكراي حيىي بن حممد العنربي وأبو حممد بن سعد احلافظ قاال ثنا أبو عبد هللا حممد بن إبراهيم  4492] 

هللا العبدي ثنا النفيلي ثنا خالد بن أيب بكر بن عبيد هللا بن عبد هللا بن عمر بن اخلطاب عن سامل بن عبد هللا عن عبد 
بن عمر رضى هللا تعاىل عنهم أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ضرب صدر عمر بن اخلطاب بيده حني أسلم ثالث 
مرات وهو يقول اللهم أخرج ما يف صدره من غل وأبدله إمياان يقول ذلك ثالاث هذا حديث صحيح مستقيم اإلسناد 

 ومل خيرجاه 
 

الفقيه وأبو عبد هللا حممد بن عبد هللا الزاهد وعلي بن محشاذ العدل [ حدثنا أبو بكر أمحد بن سليمان  4493] 
قالوا ثنا إمساعيل بن إسحاق القاضي ثنا سليمان بن حرب ثنا محاد بن زيد عن حممد بن إسحاق عن عبيد هللا بن 

هم منذ غدوة عمر عن انفع عن بن عمر رضى هللا تعاىل عنهما قال قاتل عمر املشركني يف مسجد مكة فلم يزل يقاتل
حىت صارت الشمس حيال رأسه قال وأعيي وقعد فدخل عليه رجل عليه بردا أمحر وقميص قومسي حسن الوجه 



فجاء حىت أفرجهم فقال ما تريدون من هذا الرجل قالوا ال وهللا إال أنه صبأ قال فنعم رجل اختار لنفسه دينا فدعوه 
ال وهللا ال ترضى بنو عدي قال وقال عمر يومئذ اي أعداء هللا وما اختار لنفسه ترون بين عدي ترضى أن يقتل عمر 

وهللا لو قد بلغنا بثالث مائة لقد أخرجناكم منها قلت أليب بعد من ذلك الرجل الذي ردهم عنك يومئذ قال ذاك 
 العاص بن وائل أبو عمرو بن العاص هذا حديث صحيح على شرط مسلم ومل خيرجاه 

 
إسحاق أان العباس بن الفضل األسفاطي ثنا حيىي بن عبد احلميد ثنا أيب عن النضر أيب  [ حدثنا أبو بكر بن 4494] 

عمر اخلزاز عن عكرمة عن بن عباس رضى هللا تعاىل عنهما قال ملا أسلم عمر رضى هللا تعاىل عنه قال املشركون اليوم 
 انتصف القوم منا صحيح اإلسناد ومل خيرجاه 

 
حممد بن إسحاق اخلزاعي مبكة ثنا أبو حيىي بن أيب ميسرة ثنا عبد هللا بن يزيد املقري  [ أخربين عبد هللا بن 4495] 

ثنا حيوة بن شريح عن بكر بن عمرو عن مشرح بن هاعان عن عقبة بن عامر رضى هللا تعاىل عنه قال مسعت رسول 
 ح اإلسناد ومل خيرجاه هللا صلى هللا عليه وسلم يقول لو كان بعدي نيب لكان عمر بن اخلطاب هذا حديث صحي

 
[ حدثنا أبو احلسن حممد بن احلسن العدل ثنا علي بن عبد العزيز ثنا عمرو بن عون ثنا معتمر بن سليمان  4496] 

ثنا عبيد هللا بن عمر أنه مسع أاب بكر بن سامل حيدث عن أبيه عن بن عمر رضى هللا تعاىل عنهما أن رسول هللا صلى 
أيت يف النوم أين أعطيت عسا مملوءا لبنا فشربت منه حىت متألت حىت رأيته يف عرق بني هللا عليه وسلم قال إين ر 

اجللد واللحم ففضلت فضلة فأعطيتها عمر بن اخلطاب فقالوا اي نيب هللا هذا علم أعطاكه هللا فمألت منه ففضلت 
 رجاه فضلة وأعطيتها عمر بن اخلطاب فقال أصبتم هذا حديث صحيح على شرط الشيخني ومل خي

 
[ األعمش عن أيب وائل عن عبد هللا قال لو وضع علم عمر يف كفة ميزان ووضع علم الناس يف كفة لرجح  4497] 

 علم عمر 
 

[ مسعر بن عبد امللك بن عمري عن زيد بن وهب عن بن مسعود رضى هللا تعاىل عنه كان عمر أتقاان  4498] 
 للرب وأقرأان لكتاب هللا 

 
العباس حممد بن يعقوب ثنا الربيع بن سليمان ثنا شعيب بن الليث ثنا أيب وحدثنا أبو بكر بن  [ حدثنا أبو 4499] 

إسحاق أنبأ عبيدة بن عبد الواحد ثنا بن أيب مرمي أان الليث بن سعد وحيىي بن أيوب قاال ثنا بن عجالن عن سعد بن 
ليه وسلم قالت قال رسول هللا صلى هللا عليه إبراهيم عن أيب سلمة بن عبد الرمحن عن عائشة زوج النيب صلى هللا ع

وسلم كان يف األمم حمدثون فإن يكن يف أميت أحد فعمر بن اخلطاب هذا حديث صحيح اإلسناد على شرط مسلم ومل 
 خيرجاه 

 
[ حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا العباس بن حممد الدوري ثنا أمحد بن يونس ثنا أبو شهاب ثنا  4500] 

ن واسع عن سعيد بن جبري عن أيب الدرداء رضى هللا تعاىل عنه قال خطب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حممد ب



خطبة خفيفة فلما فرغ من خطبته قال اي أاب بكر قم فاخطب فقام أبو بكر رضى هللا تعاىل عنه فخطب فقصر دون 
م فاخطب فقام عمر رضى هللا تعاىل عنه النيب صلى هللا عليه وسلم فلما فرغ أبو بكر من خطبته قال اي عمر ق

فخطب فقصر دون النيب صلى هللا عليه وسلم ودون أيب بكر رضى هللا تعاىل عنه هذا حديث صحيح اإلسناد ومل 
 خيرجاه 

 
[ حدثنا أبو علي احلسني بن علي احلافظ ثنا عبدان األهوازي ثنا هارون بن إسحاق اهلمداين ثنا أبو خالد  4501] 

هشام بن الغاز وابن عجالن وحممد بن إسحاق عن مكحول عن غضيف بن احلارث عن أيب ذر رضى هللا األمحر عن 
تعاىل عنه قال مر فىت على عمر فقال عمر نعم الفىت قال فتبعه أبو ذر فقال اي فىت استغفر يل فقال اي أاب ذر أستغفر 

 أو ختربين فقال إنك مررت على عمر رضى لك وأنت صاحب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال استغفر يل قال ال
هللا تعاىل عنه فقال نعم الفىت وإين مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول إن هللا جعل احلق على لسان عمر 

 وقلبه هذا حديث صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه هبذه السياقة 
 

لبزار ببغداد ثنا جعفر بن أيب عثمان الطيالسي ثنا [ حدثنا أبو احلسني عبد الصمد بن علي بن مكرم ا 4502] 
إسحاق بن حممد الفروي ثنا عبد امللك بن قدامة اجلمحي عن عبد الرمحن بن عبد هللا بن دينار عن أبيه عن عبد هللا 
بن عمر أن عمر بن اخلطاب رضى هللا تعاىل عنه جاء والصالة قائمة وثالثة نفر جلوس أحدهم أبو جحش الليثي قال 
قوموا فصلوا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقام اثنان وأىب أبو جحش أن يقوم فقال له عمر صل اي أاب جحش 
مع النيب صلى هللا عليه وسلم قال ال أقوم حىت أيتيين رجل هو أقوى مين ذراعا وأشد مين بطشا فيصرعين مث يدس 

وأقوى منه بطشا فصرعته مث دسست وجهه يف الرتاب وجهي يف الرتاب قال عمر فقمت إليه فكنت أشد منه ذراعا 
فأتى علي عثمان فحجزين فخرج عمر بن اخلطاب مغضبا حىت انتهى إىل النيب صلى هللا عليه وسلم فلما رآه النيب 

صلى هللا عليه وسلم ورأى الغضب يف وجهه قال ما رابك اي أاب حفص فقال اي رسول هللا أتيت على نفر جلوس على 
د وقد أقيمت الصالة وفيهم أبو جحش الليثي فقام الرجالن فأعادا احلديث مث قال عمر وهللا اي رسول ابب املسج

هللا ما كانت معونة عثمان إايه إال أنه ضافه ليلة فأحب أن يشكرها له فسمعه عثمان فقال اي رسول هللا أال تسمع ما 
ضي عمر رمحة هللا لوددت إنك كنت جئتين برأس يقول لنا عمر عندك فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إن ر 

اخلبيث فقام عمر فلما بعد انداه النيب صلى هللا عليه وسلم فقال هلم اي عمر أين أردت أن تذهب فقال أردت أن 
آتيك برأس اخلبيث فقال اجلس حىت أخربك بغىن الرب عن صالة أيب جحش الليثي إن هلل يف مساء الدنيا مالئكة 

ون رؤوسهم حىت تقوم الساعة فإذا قامت الساعة رفعوا رؤوسهم مث قالوا ربنا ما عبدانك حق عبادتك خشوعا ال يرفع
فقال له عمر بن اخلطاب رضى هللا تعاىل عنه وما يقولون اي رسول هللا قال أما أهل السماء الدنيا فيقولون سبحان ذي 

الذي ال ميوت فقلها اي عمر يف صالتك فقال اي امللك وامللكوت وأما أهل السماء الثانية فيقولون سبحان احلي 
رسول هللا فكيف ابلذي علمتين وأمرتين أن أقوله يف صاليت قال قل هذه مرة وهذه مرة وكان الذي أمر به أن قال 

أعوذ بك بعفوك من عقابك وأعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بك منك جل وجهك هذا حديث صحيح على شرط 
 البخاري ومل خيرجاه 

 
[ حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا الربيع بن سليمان ثنا عبد هللا بن وهب أخربين عمر بن حممد أن  4503] 



سامل بن عبد هللا بن عمر حدثه عن عبد هللا بن عمر رضى هللا تعاىل عنهما قال ما مسعت عمر بن اخلطاب يقول 
طاب جالس إذ مر به رجل مجيل فقال له أخطأ ظين لشيء قط أين ألظن كذا وكذا إال كان كما يظن بينا عمر بن اخل

أو إنك على دينك يف اجلاهلية ولقد كنت كاهنهم قال ما رأيت كاليوم أستقبل به رجل مسلم قال عمر فإين أعزم 
 عليك أال أخربتين قال كنت كاهنهم يف اجلاهلية قال فماذا أعجب ما جاء بك فذكر حديثا طويال ليس له سند 

 
ين حممد بن عبد هللا الزاهد األصبهاين أبو عبد هللا ثنا أبو إمساعيل حممد بن إمساعيل السلمي ثنا [ أخرب  4504] 

إسحاق بن إبراهيم بن العالء الزبيدي حدثين عمرو بن احلارث الزبيدي حدثين عبد هللا بن سامل األشعري حدثين حممد 
هم يرده إىل معدي كرب بن عبد كالل أن عبد هللا بن بن الوليد بن عامر الزبيدي ثنا راشد بن سعد أن أاب راشد حدث

عمرو بن العاص رضى هللا تعاىل عنهما قال سافران مع عمر بن اخلطاب رضى هللا تعاىل عنه آخر سفره إىل الشام فلما 
ما كان شارفها أخرب أن الطاعون فيها فقيل له اي أمري املؤمنني ال ينبغي لك أن هتجم عليه كما أنه لو وقع وأنت هبا 

لك أن خترج منها فرجع متوجها إىل املدينة قال فبينا حنن نسري ابلليل إذ قال يل أعرض عن الطريق فعرض وعرضت 
فنزل عن راحلته مث وضع رأسه على ذراع مجله فنام ومل أستطع أانم مث ذهب يقول يل ما يل وهلم ردوين عن الشام مث 

طوا الناس قلت له مل قلت ما قلت حني انتبهت من نومك قال إين ركب فلم أسأله عن شيء حىت إذا ظننت أان خمال
مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول ليبعثن من بني حائط محص والزيتون يف الرتاب األمحر سبعون ألفا ليس 

عليهم حساب لئن أرجعين هللا من سفري هذا ألحتملن عيايل وأهلي ومايل حىت أنزل محص فرجع من سفره ذلك 
 وقتل رضوان هللا عليه هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه 

 
[ حدثنا أبو بكر بن أيب دارم احلافظ ابلكوفة ثنا عبيد بن حامت احلافظ ثنا داود بن رشيد ثنا اهليثم بن  4505] 

أن  عدي ثنا يونس بن أيب إسحاق عن الشعيب أن عمر بن اخلطاب رضى هللا تعاىل عنه كتب إىل سعد بن أيب وقاص
اختذ للمسلمني دار هجرة ومنزل جهاد فبعث سعد رجال من األنصار يقال له احلارث بن سلمة فاراتد هلم موضع 

الكوفة اليوم فنزهلا سعد ابلناس فخط مسجدان وخط فيه اخلطط قال الشعيب وكان ابلكوفة منبت اخلزامى والشيح 
خد العذراء فاراتدوه فكتبوا إىل عمر بن اخلطاب فكتب  واألقحوان وشقائق النعمان فكانت العرب تسميه يف اجلاهلية

 أن اتركوه فتحول الناس إىل الكوفة 
 

[ أنبأان أبو بكر الشافعي ثنا حممد بن مسلمة ثنا يزيد بن هارون أنبأ شريك عن عمار الدهين عن سامل بن  4506] 
 البالء أيب اجلعد عن حذيفة رضى هللا تعاىل عنه قال الكوفة قبة اإلسالم وأرض 

 
[ حدثنا عبد الباقي بن قانع احلافظ ثنا حممد بن موسى بن محاد ثنا احلسن بن يوسف املروزي ثنا بقية ثنا  4507] 

حبري بن سعد عن خالد بن معدان حدثين عبد الرمحن بن جبري بن نفري عن أبيه عن عمر بن اخلطاب رضى هللا تعاىل 
 راك إال أن تطفئي نوري كما يطفئ فالن نوره عنه أنه عرضت موالته تصبغ حليته فقال ما أ

 
[ أخربين حممد بن عبد هللا اجلوهري ثنا حممد بن إسحاق ثنا بشر بن معاذ العقدي ثنا عبد هللا بن داود  4508] 

الواسطي ثنا عبد الرمحن بن أخي حممد بن املنكدر عن عمه حممد بن املنكدر عن جابر رضى هللا تعاىل عنه قال قال 



اخلطاب ذات يوم أليب بكر الصديق رضى هللا تعاىل عنهما اي خري الناس بعد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  عمر بن
فقال أبو بكر أما إنك إن قلت ذاك فلقد مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول ما طلعت الشمس على رجل 

 خري من عمر هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه 
 

ين عبد هللا بن احلسني القاضي مبرو ثنا احلارث بن أيب أسامة ثنا أبو النضر هاشم بن القاسم ثنا زهري [ أخرب  4509] 
عن أيب إسحاق عن أيب عبيدة قال قال عبد هللا رضى هللا تعاىل عنه إن أفرس الناس ثالثة العزيز حني تفرس يف يوسف 

سالم فقالت ألبيها اي أبت استأجره وأبو بكر حني استخلف فقال المرأته أكرمي مثواه واملرأة اليت رأت موسى عليه ال
 عمر رضى هللا تعاىل عنهما قال احلاكم فرضي هللا عن بن مسعود لقد أحسن يف اجلمع بينهم هبذا اإلسناد صحيح 

 
 مقتل عمر رضى هللا تعاىل عنه على االختصار 

د األعلى بن محاد النرسي ثنا يزيد بن زريع عن [ حدثنا األستاذ أبو الوليد ثنا احلسن بن سفيان ثنا عب 4510] 
سعيد عن قتادة عن سامل بن أيب اجلعد عن معدان بن أيب طلحة اليعمري قال أصيب عمر رضى هللا تعاىل عنه يوم 

 األربعاء ألربع ليال بقني من ذي احلجة 
 

ثنا احلميدي ثنا سفيان ثنا [ حدثنا أبو بكر بن إسحاق وعلي بن محشاذ العدل قاال ثنا بشر بن موسى  4511] 
حيىي بن صبيح اخلراساين عن قتادة عن سامل بن أيب اجلعد عن معدان بن أيب طلحة اليعمري عن عمر بن اخلطاب 

رضى هللا تعاىل عنه أنه قال على املنرب إين رأيت يف املنام كأن ديكا نقرين ثالث نقرات فقلت أعجمي وإين قد جعلت 
ين قبض رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو عنهم راض عثمان وعلي وطلحة والزبري وعبد أمري إىل هؤالء الستة الذ

 الرمحن بن عوف وسعد بن أيب وقاص فمن استخلف فهو اخلليفة 
 

[ حدثنا أبو سعيد أمحد بن يعقوب الثقفي وأبو بكر حممد بن أمحد بن ابلويه قاال ثنا احلسن بن علي بن  4512] 
مد بن عبيد بن حساب ثنا جعفر بن سليمان عن اثبت عن أيب رافع قال كان أبو لؤلؤة للمغرية شبيب املعمري ثنا حم

بن شعبة وكان يصنع الرحاء وكان املغرية يستعمله كل يوم أبربعة دراهم فلقي أبو لؤلؤة عمر فقال اي أمري املؤمنني إن 
سن إىل موالك قال ومن نية عمر أن يلقي املغرية املغرية قد أكثر علي فكلمه أن خيفف عين فقال له عمر اتق هللا وأح

فيكلمه يف التخفيف عنه قال فغضب أبو لؤلؤة وكان امسه فريوز وكان نصرانيا فقال يسع الناس كلهم عدله غريي قال 
فغضب وعزم على أن يقتله فصنع خنجرا له رأسان قال فشحذه ومسه قال وكرب عمر وكان عمر ال يكرب إذا أقيمت 

 يتكلم ويقول أقيموا صفوفكم فجاء فقام يف الصف حبذاه مما يلي عمر يف صالة الغداة فلما أقيمت الصالة حىت
الصالة تكلم عمر وقال أقيموا صفوفكم مث كرب فلما كرب وجأه على كتفه ووجأه على مكان آخر ووجأه يف خاصرته 

واحتمل عمر رضى هللا تعاىل عنه  فسقط عمر قال ووجأ ثالثة عشر رجال معه فأفرق منهم سبعة ومات منهم ستة
فذهب به وماج الناس حىت كادت الشمس تطلع قال فنادى عبد الرمحن بن عوف أيها الناس الصالة الصالة ففزع 
إىل الصالة قال فتقدم عبد الرمحن فصلى هبم فقرأ أبقصر سورتني يف القرآن قال فلما انصرف توجه الناس إىل عمر 

عنه قال فدعا بشراب لينظر ما مدى جرحه فأيت بنبيذ فشربه قال فخرج فلم يدر آدم هو بن اخلطاب رضى هللا تعاىل 
أم نبيذ قال فدعا بلنب فأيت به فشربه فخرج من جرحه فقالوا ال أبس عليك اي أمري املؤمنني قال إن كان القتل أبسا 



 فقد قتلت 
 

ن موسى ثنا احلميدي ثنا سفيان ثنا حيىي بن [ حدثنا أبو بكر بن إسحاق وعلي بن محشاذ قاال ثنا بشر ب 4513] 
سعيد أنه مسع سعيد بن املسيب يقول ملا صدر عمر بن اخلطاب عن مىن يف آخر حجة أانخ ابلبطحاء مث كوم كومة 

ببطحاء مث طرح عليها صنفة ردائه مث استلقى ومد يديه إىل السماء فقال اللهم كرب سين وضعفت قويت وانتشرت 
ك غري مضيع وال مفرط مث قدم يف ذي احلجة فخطب الناس فقال أيها الناس إنه قد سننت لكم رعييت فاقبضين إلي

السنن وفرضت لكم الفرائض وتركتكم على الواضحة وضرب إبحدى يديه على األخرى إال أن متيلوا ابلناس ميينا 
يب يقول طعن أبو لؤلؤة ومشاال فما انسلخت ذو احلجة حىت قتل عمر رضى هللا تعاىل عنه ومسعت سعيد بن املس

الذي قتل عمر اثين عشر رجال بعمر فمات منهم ستة وأفرق منهم ستة وكان معه سكني له طرفان فطعن به نفسه 
 فقتلها 

 
[ حدثين أبو بكر حممد بن أمحد بن ابلويه اجلالب ثنا حممد بن أمحد بن النضر ثنا معاوية بن عمرو ثنا  4514] 

 عمر رضى هللا تعاىل عنهما قال عاش عمر ثالاث بعد أن طعن مث مات فغسل وكفن  زائدة عن ليث عن انفع عن بن
 

[ أخربان احلسن بن يعقوب العدل ثنا حيىي بن أيب طالب ثنا عبد الوهاب بن عطاء ثنا داود بن أيب هند عن  4515] 
اي أمري املؤمنني أسلمت  عامر عن بن عباس رضى هللا تعاىل عنهما قال دخلت على عمر حني طعن فقلت أبشر ابجلنة

حني كفر الناس وجاهدت مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حني خذله الناس وقبض رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
وهو عنك راض ومل خيتلف يف خالفتك اثنان وقتلت شهيدا فقال أعد علي فأعدت عليه فقال وهللا الذي ال إله غريه 

 اء وبيضاء الفتديت به من هول املطلع لو أن يل ما على األرض من صفر 
 

[ حدثنا علي بن محشاذ ثنا إمساعيل بن إسحاق القاضي ثنا سليمان بن حرب ثنا وهيب ثنا عبيد هللا بن  4516] 
عمر عن انفع عن بن عمر رضى هللا تعاىل عنهما أن عمر صلي عليه يف املسجد صلى عليه صهيب رضى هللا تعاىل 

 عنه 
 

أبو احلافظ ثنا اهليثم بن خلف الدوري ثنا حسني بن عمرو بن حممد العنقزي ثنا قاسم أخي ثنا [ حدثنا  4517] 
عبيدة عن سفيان الثوري عن هشام بن عروة عن أبيه قال ملا قتل عمر ابتدر علي وعثمان للصالة عليه فقال هلما 

 كم املكتوبة فصلى عليه صهيب صهيب إليكما عين فقد وليت من أمركما أكثر من الصالة على عمر وأان أصلي ب
 

[ أخربين خملد بن جعفر الباقرحي ثنا حممد بن جرير ثنا احلارث بن حممد ثنا حممد بن سعد عن الواقدي أن  4518] 
عمر رضى هللا تعاىل عنه حج ابلناس عشر حجج متواليات منهن حجة يف خالفة أيب بكر وتسعا يف خالفته وأنه دفن 

 عائشة رضى هللا تعاىل عنهم وكانت خالفته عشر سنني ومخسة أشهر وتسعة وعشرين يوما  إىل جنب أيب بكر يف بيت
 

[ حدثنا أبو سعيد الثقفي وأبو بكر بن ابلويه قاال ثنا احلسن بن علي املعمري ثنا الوليد بن شجاع ثنا حممد  4519] 



وأشياخنا أن عمر بن اخلطاب رضى  بن بشر ثنا حممد بن عمرو قال حدث أبو سلمة وحيىي بن عبد الرمحن بن حاطب
هللا تعاىل عنه ملا طعن قال لعبد هللا اذهب إىل عائشة فأقرئ عليها السالم وقل إن عمر يقول لك إن كان ال يضرك 

وال يضيق عليك فإين أحب أن أدفن مع صاحيب وإن كان ذلك يضرك ويضيق عليك فلعمري لقد دفن يف هذا البقيع 
هللا عليه وسلم وأمهات املؤمنني من هو خري من عمر فجاءها الرسول فقالت إن ذلك من أصحاب رسول هللا صلى 

 ال يضرين وال يضيق علي قال فادفنوين معهما 
 

[ حدثنا أبو بكر بن إسحاق أنبأان عبد هللا بن أمحد بن حنبل حدثين أيب ثنا أبو القاسم بن أيب الزاند  4520] 
بن هانئ عن القاسم بن حممد قال أطلعت يف القرب قرب رسول هللا صلى هللا  أخربين هشام بن سعد عن عمرو بن عثمان

 عليه وسلم وأيب بكر وعمر من حجرة عائشة رضى هللا تعاىل عنها فرأيت عليها حصباء محراء 
 

[ حدثنا أبو بكر بن إسحاق أنبأ بشر بن موسى ثنا بشر بن الوليد القاضي ثنا أبو يوسف القاضي عن  4521] 
 ن سعيد األنصاري عن أنس رضى هللا تعاىل عنه قال قبض عمر رضى هللا تعاىل عنه وهو بن ثالث وستني سنة حيىي ب

 
[ أخربان أمحد بن حممد بن ابلويه ثنا حممد بن عثمان بن أيب شيبة ثنا أمحد بن عبد هللا بن يونس ثنا زهري  4522] 

د رضى هللا تعاىل عنه قال إن كان عمر حصنا حصينا عن يزيد بن أيب زايد عن أيب جحيفة عن عبد هللا بن مسعو 
يدخل اإلسالم فيه وال خيرج منه فلما أصيب عمر انثلم احلصن فاإلسالم خيرج منه وال يدخل فيه إذا ذكر الصاحلون 

 فحي هال بعمر 
 

ا سفيان بن عيينة [ حدثنا أبو حممد املزين ثنا حممد بن عبد هللا احلضرمي ثنا عبد هللا بن عمر بن أابن ثن 4523] 
عن جعفر بن حممد عن أبيه عن جابر بن عبد هللا رضى هللا تعاىل عنهما أن عليا دخل على عمر وهو مسجى فقال 
صلى هللا عليك مث قال ما من الناس أحد أحب إيل أن ألقى هللا مبا يف صحيفته من هذا املسجى قال احلاكم أخبار 

 بكر الصديق رضى هللا تعاىل عنه موصولة أبخبار سقيفة بين ساعدة  الشورى ما يصح منها خمرجه بعد وفاة أيب
 

[ حدثنا أبو سهل بن زايد القطان إمالء ثنا أبو قالبة ثنا أيب ثنا جعفر بن سليمان عن مالك بن دينار قال  4524] 
 مسع صوت جببل تبالة حني قتل عمر بن اخلطاب رضى هللا تعاىل عنه شعر 

 ن ابكيا ليبك على اإلسالم من كا
 فقد أوشكوا هلكى وما قدم العهد 

 وأدبرت الدنيا وأدبر خريها 
 وقد ملها من كان يوقن ابلوعد فنظروا فلم يروا شيئا 

 
[ حدثنا أبو سهل بن زايد ثنا أبو قالبة ثنا أشهل بن حامت ثنا بن عوف عن الشعيب قال رثت عاتكة بنت  4525] 

  عنه فقالت شعر زيد بن عمرو بن نفيل عمر رضى هللا تعاىل
 عني جودي بعربة وحنيب 



 ال متلي على اإلمام الصليب 
 فجعتين املنون ابلفارس املنسعلم 

 يوم اهلياج والتأنيب 
 عصمة الدين واملعني على 

 الدهر وغيث امللهوف واملكروب 
 قل ألهل الضراء والبؤس موتوا 

 إذ سقتنا املنون كأس شعوب وقالت عاتكة أيضا 
 ال در دره فجعين فريوز 

 أببيض اثل لكتاب منيب 
 رءوف على األدىن غليظ على العدى 

 أخي ثقة يف النائبات جميب 
 مىت ما يقل ال يكذب القول فعله 

سريع إىل اخلريات غري قطوب حديث الثوري خمرج يف الصحيحني لكين قد أوردت ها هنا أحرفا صحيحة اإلسناد 
 مفيدة غريبة 

 
عقوب الثقفي وحممد بن أمحد اجلالب قاال ثنا احلسن بن علي بن شبيب املعمري ثنا [ حدثنا أمحد بن ي 4526] 

حممد بن الصباح ثنا عبد العزيز بن حممد عن عمر موىل عفرة عن حممد بن كعب عن بن عمر رضى هللا تعاىل عنهما 
علي عنقه ابلسيف قال قال عمر ألصحاب الشورى هلل درهم لو ولوها األصيلع كيف حيملهم على احلق وإن محل 

قال فقلت تعلم ذلك منه وال توليه قال إن أستخلف فقد استخلف من هو خري مين وإن أترك فقد ترك من هو خري 
 مين 

 
 فضائل أمري املؤمنني ذي النورين عثمان بن عفان رضى هللا تعاىل عنه 

املؤمنني ثنا حممد بن أمحد بن يزيد [ حدثنا أبو جعفر عبد هللا بن إمساعيل بن إبراهيم بن املنصور أمري  4527] 
الرايحي ثنا هارون بن إمساعيل اخلزاز ثنا قرة بن خالد عن احلسن عن قيس بن عباد قال مسعت عليا رضى هللا تعاىل 

عنه يوم اجلمل يقول اللهم إين أبرأ إليك من دم عثمان ولقد طاش عقلي يوم قتل عثمان وأنكرت نفسي وجاؤوين 
أين ألستحيي من هللا أن أابيع قوما قتلوا رجال قال له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أال أستحيي للبيعة فقلت وهللا 

ممن تستحيي منه املالئكة وإين ألستحيي من هللا أن أابيع وعثمان قتيل على األرض مل يدفن بعد فانصرفوا فلما دفن 
مث جاءت عزمية فبايعت فلقد قالوا اي أمري املؤمنني  رجع الناس فسألوين البيعة فقلت اللهم أين مشفق مما أقدم عليه

 فكأمنا صدع قليب وقلت اللهم خذ مين لعثمان حىت ترضى هذا حديث صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه 
 

[ حدثين حممد بن صاحل بن هانئ حدثنا الفضل بن حممد بن املسيب ثنا إمساعيل بن أيب أويس حدثين  4528] 
م بن عقبة عن موسى بن عقبة عن بن شهاب قال عثمان بن عفان بن أيب العاص بن أمية بن عبد إمساعيل بن إبراهي

مشس بن عبد مناف بن قصي بن كالب وأم عثمان أروى بنت كريز وأم أروى أم حكيم وهي البيضاء عمة رسول هللا 



  صلى هللا عليه وسلم قد اختلفوا يف كنية عثمان فقيل أبو عبد هللا وقيل أبو عمرو
 

[ أخربين حممد بن املؤمل ثنا الفضل بن حممد ثنا أمحد بن حنبل ثنا أبو داود ثنا بن أيب الزاند عن أبيه عن  4529] 
أابن بن عثمان قال مسعت أاب عبد هللا عثمان بن عفان ومسعت أاب إسحاق إبراهيم بن إمساعيل القاري يقول مسعت 

أيب شيبة يقول عثمان بن عفان يكىن أاب عمرو وأاب عبد هللا قتل يف عثمان بن سعيد الدارمي يقول مسعت أاب بكر بن 
 ذي احلجة سنة مخس وثالثني 

 
[ أخربين حممد بن املؤمل ثنا الفضل بن حممد ثنا أمحد بن حنبل ثنا حسن بن موسى األشيب ثنا أبو هالل  4530] 

 عن قتادة أن عثمان بن عفان قتل وهو بن تسعني أو مثان ومثانني 
 

[ أخربان أبو عبد هللا الصفار ثنا أمحد بن مهران ثنا أبو نعيم قال قتل عثمان بن عفان يوم اجلمعة الثنيت  4531] 
 عشرة بقيت من ذي احلجة سنة مخس وثالثني وكانت خالفته اثنيت عشرة سنة 

 
أيب األسود عن أيب  [ حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حبر بن نصر ثنا بن وهب أخربين بن هليعة عن 4532] 

عبد هللا موىل شداد بن اهلاد قال رأيت عثمان بن عفان على املنرب يوم اجلمعة وعليه إزار عدين غليظ قيمته أربعة 
 دراهم أو مخسة دراهم وريطة كوفية ممشقة ضرب اللحم طويل اللحية حسن الوجه 

 
ليمان ثنا أبو عبيد هللا أمحد بن عبد الرمحن بن [ حدثنا أبو علي احلافظ ثنا أبو بكر حممد بن حممد بن س 4533] 

وهب حدثين عمي ثنا حيىي بن أيوب ثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضى هللا تعاىل عنها قالت أول حجر 
محله النيب صلى هللا عليه وسلم لبناء املسجد مث محل أبو بكر حجرا آخر مث محل عثمان حجرا آخر فقلت اي رسول 

رى إىل هؤالء كيف يساعدونك فقال اي عائشة هؤالء اخللفاء من بعدي هذا حديث صحيح على شرط هللا أال ت
 الشيخني ومل خيرجاه وإمنا اشتهر إبسناد واه من رواية حممد بن الفضل بن عطية فلذلك هجر 

 
بد هللا قال وكانت [ حدثين أبو بكر حممد بن أمحد بن ابلويه ثنا إبراهيم بن إسحاق احلريب ثنا مصعب بن ع 4534] 

 بيعة عثمان رضى هللا تعاىل عنه يوم اإلثنني عشرة احملرم سنة أربع وعشرين 
 

[ حدثنا أبو بكر بن إسحاق أنبأ بشر بن موسى ثنا أبو نعيم الفضل بن دكني ثنا األعمش عن عبد هللا بن  4535] 
 عن أعالان ذا فوق يسار قال جاءت بيعة عثمان رضى هللا تعاىل عنه قال عبد هللا ما آلو 

 
[ حدثنا أبو بكر بن إسحاق ثنا حممد بن أيوب أنبأ شيبان بن فروخ ثنا طلحة بن زيد عن عبيد بن حسان  4536] 

عن عطاء الكيخاراين عن جابر بن عبد هللا رضى هللا تعاىل عنهما بينما حنن يف بيت بن حشفة يف نفر من املهاجرين 
لحة والزبري وعبد الرمحن بن عوف وسعد بن أيب وقاص رضى هللا تعاىل عنهم فيهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وط

فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لينهض كل رجل منكم إىل كفؤه فنهض النيب صلى هللا عليه وسلم إىل عثمان 



 فاعتنقه وقال أنت وليي يف الدنيا واآلخرة هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه 
 

نا أبو النضر الفقيه ابلطابران ثنا علي بن عبد العزيز ثنا عبيد هللا بن عمرو بن ميسرة ثنا القاسم بن [ حدث 4537] 
احلكم بن أوس األنصاري حدثين أبو عبادة الزرقي حدثين زيد بن أسلم عن أبيه قال شهدت عثمان يوم حصر يف 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف مكان كذا  موضع اجلنائز فقال أنشدك هللا اي طلحة أتذكر يوم كنت أان وأنت مع
وكذا وليس معه من أصحابه غريي وغريك فقال لك اي طلحة إنه ليس من نيب إال وله رفيق من أمته معه يف اجلنة وأن 

 عثمان رفيقي ومعي يف اجلنة فقال طلحة اللهم نعم قال مث انصرف طلحة هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه 
 

ربان أبو عبد هللا بن يعقوب ثنا حيىي بن حممد بن حيىي ثنا مسدد ثنا املعتمر بن سليمان قال مسعت  [ أخ 4538] 
كليب بن وائل قال حدثين حبيب بن أيب مليكة قال جاء رجل إىل بن عمر رضى هللا تعاىل عنهما فقال أشهد عثمان 

شيطان قال نعم فقام الرجل فقال له بعض القوم بيعة الرضوان قال ال قال فشهد بدرا قال ال قال فكان ممن استزله ال
إن هذا يزعم اآلن إنك وقعت يف عثمان قال كذلك يقول قال ردوا على الرجل فقال عقلت ما قلت لك قال نعم 

سألتك هل شهد عثمان بيعة الرضوان قلت ال وسألتك هل شهد بدرا فقلت ال وسألتك هل كان ممن استزله الشيطان 
بيعة الرضوان فإن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قام فقال إن عثمان انطلق يف حاجة هللا وحاجة فقلت نعم فقال أما 

رسوله فضرب له بسهم ومل يضرب ألحد غاب غريه وأما الذين تولوا يوم التقى اجلمعان إمنا استزهلم الشيطان ببعض ما  
 ناد ومل خيرجاه كسبوا ولقد عفا هللا عنهم إن هللا غفور حليم هذا حديث صحيح اإلس

 
[ حدثنا أبو بكر أمحد بن سليمان الفقيه ثنا أبو داود سليمان بن األشعث ثنا موسى بن إمساعيل ثنا محاد  4539] 

بن سلمة ثنا اجلريري عن عبد هللا بن شقيق عن عبد هللا بن حوالة رضى هللا تعاىل عنه قال قال رسول هللا صلى هللا 
رجل معتجر بربدة يبايع الناس من أهل اجلنة فهجمت على عثمان رضى هللا تعاىل  عليه وسلم ذات يوم هتجمون على

 عنه وهو معتجر بربد حربة يبايع الناس هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه 
 

[ حدثنا أبو بكر بن إسحاق أنبأ حممد بن هشام بن أيب الدميك ثنا احلسني بن عبيد هللا ثنا عبد العزيز بن  4540] 
زم عن أبيه عن سهل بن سعد رضى هللا تعاىل عنه قال سأل رجل النيب صلى هللا عليه وسلم أيف اجلنة برق قال أيب حا

نعم والذي نفسي بيده إن عثمان ليتحول من منزل إىل منزل فتربق له اجلنة إن كان احلسني بن عبيد هللا هذا حفظه 
 مل خيرجاه عن عبد العزيز بن أيب حازم فإنه صحيح على شرط الشيخني و 

 
[ حدثنا علي بن محشاذ العدل ثنا إمساعيل بن إسحاق القاضي ثنا مسلم بن إبراهيم ثنا وهيب بن خالد  4541] 

ثنا موسى وحممد وإبراهيم بنو عقبة قالوا ثنا أبو أمنا أبو حسنة قال شهدت أاب هريرة وعثمان حمصور يف الدار 
ل هللا صلى هللا عليه وسلم يقول إهنا ستكون فتنة واختالف أو واستأذنته يف الكالم فقال أبو هريرة مسعت رسو 

اختالف وفتنة قال قلنا اي رسول هللا فما أتمران قال عليكم ابألمري وأصحابه وأشار إىل عثمان هذا حديث صحيح 
 اإلسناد ومل خيرجاه 

 



براهيم ثنا وهيب بن خالد [ حدثنا علي بن محشاذ العدل ثنا إمساعيل بن إسحاق القاضي ثنا مسلم بن إ 4542] 
عن موسى بن عقبة قال حدثين أبو علقمة موىل عبد الرمحن بن عوف قال حدثين كثري بن الصلت قال أغفي عثمان 
بن عفان يف اليوم الذي قتل فيه فاستيقظ فقال لوال أن يقول الناس متىن عثمان الفتنة حلدثتكم قال قلنا أصلحك هللا 

الناس فقال إين رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف منامي هذا فقال إنك شاهد فحدثنا فلسنا نقول ما يقول 
 معنا اجلمعة هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه 

 
[ حدثنا أبو عمرو عثمان بن أمحد بن السماك ببغداد ثنا عبد الرمحن بن حممد بن منصور احلارثي ثنا حيىي  4543] 

أيب خالد عن قيس بن أيب حازم عن أيب سهلة موىل عثمان عن عائشة رضى هللا تعاىل بن سعيد القطان عن إمساعيل بن 
عنها أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال ادعو يل أو ليت عندي رجال من أصحايب قالت قلت أبو بكر قال ال 

قال فجعل النيب  قلت عمر قال ال قلت بن عمك علي قال ال قلت فعثمان قال نعم قالت فجاء عثمان فقال قومي
صلى هللا عليه وسلم يسر إىل عثمان ولون عثمان يتغري قال فلما كان يوم الدار قلنا أال تقاتل قال ال إن رسول هللا 

 صلى هللا عليه وسلم عهد إيل أمرا فأان صابر نفسي عليه هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه 
 

و ثنا احلارث بن أيب أسامة ثنا موسى بن داود الضيب ثنا الفرج بن [ أخربين عبد هللا بن احلسني القاضي مبر  4544] 
فضالة عن حممد بن الوليد الزبيدي عن الزهري عن عروة عن عائشة رضى هللا تعاىل عنها قالت قال رسول هللا صلى 

يح عايل هللا عليه وسلم لعثمان إن هللا مقمصك قميصا فإن أرادك املنافقون على خلعه فال ختلعه هذا حديث صح
 اإلسناد ومل خيرجاه 

 
 ذكر مقتل أمري املؤمنني عثمان بن عفان رضى هللا تعاىل عنه

وأول ما ال يسع العامل جهله من ذلك الوقوف على السبب الذي حدث ذلك منه وهو شأن عبد هللا بن سعد بن أيب 
ألمه فأما عبد هللا بن سعد بن أيب سرح وهو بن خالة عثمان بن عفان والوليد بن عقبة بن أيب معيط وهو أخو عثمان 

سرح فإن األخبار الصحيحة انطقة أبنه كان كاتبا لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم فظهرت خياانته يف الكتابة فعزله 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فارتد عن اإلسالم وحلق أبهل مكة فكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أابح دمه يوم 

 يقتل حىت جاء به عثمان وقد راجع اإلسالم فآمنه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وحقن دمهالفتح فلم 
 

[ فحدثنا أبو عبد هللا حممد بن أمحد األصبهاين ثنا احلسني بن اجلهم ثنا احلسني بن الفرج ثنا حممد بن عمر  4545] 
وملا استوىل عبد هللا بن سعد على مصر  أنه قال اسم أيب سرح احلسام بن احلارث بن حبيب بن خزمية قال احلاكم

أعقب ومنهم عمرو بن سواد السرحي صاحب عبد هللا بن وهب وأما الوليد بن عقبة بن أيب معيط فإنه ولد يف حياة 
 رسول هللا ومحل إليه فحرم بركته صلى هللا عليه وسلم 

 
د بن حنبل حدثين أيب ثنا فياض بن [ حدثنا بصحة ما ذكرته علي بن محشاذ العدل ثنا عبد هللا بن أمح 4546] 

زهري الرقي عن جعفر بن برقان عن اثبت بن احلجاج الكاليب عن عبد هللا اهلمداين عن الوليد بن عقبة قال ملا فتح 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مكة جعل أهل مكة أيتون بصبياهنم فيمسح رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على 



رج يب أيب إليه وإين مطيب ابخللوق فلم ميسح على رأسي ومل ميسين ومل مينعه من ذلك إال أن رؤوسهم ويدعو هلم فخ
أمي خلقتين ابخللوق فلم ميسين من أجل اخللوق قال أمحد بن حنبل رضى هللا تعاىل عنه وقد روي أنه أسلم يومئذ 

نع من الدعاء ال جرم أيضا لطفل يف فعل فتقذره رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فلم ميسه ومل يدع له واخللوق ال مي
 غريه لكنه منع بركة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لسابق علم هللا تعاىل فيه وهللا أعلم 

 
[ حدثنا أبو زكراي القاسم بن حيىي بن حممد ثنا أبو بكر حممد بن حممد بن حممد بن رجاء السدي ثنا داود  4547] 

ين إمساعيل بن أيب خالد حدثين طارق بن شهاب األمحسي قال استعمل عثمان بن بن رشيد ثنا اهليثم بن عدي حدث
عفان رضى هللا تعاىل عنه الوليد بن عقبة بن أيب معيط وكان أخاه ألمه على الكوفة وأرضها وهبا سعد بن أيب وقاص 

على أي شيء قال  فقدم على سعد فأجلسه معه وال يعلم بعلمه مث قال أاب وهب ما أقدمك قال قدمت عامال قال
على عملك فقال وهللا ما أدري أكست بعدي أم محقت بعدك فقال وهللا ما كست بعدك وال محقت بعدي ولكن 
القوم استأثروا عليك بسلطاهنم فقال صدقت مث قال سعد حدثين حبديثي ضياع واشرتى بلحم امرئ لو شهد اليوم 

ان الوليد بن عقبة عن الكوفة ووالها سعيد بن العاص قال اهليثم انصره أاي عمراه ضياع الشر قال اهليثم وملا عزل عثم
فحدثين إمساعيل بن أيب خالد عن الشعيب قال ملا قدم سعيد بن العاص قال اغسلوا املنرب ألصعد عليه أو يطهر 

 فغسل املنرب حىت صعد سعيد بن العاص 
 

د بن عبد هللا بن عبد احلكيم املصري حدثين أيب [ حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أبو عبد هللا حمم 4548] 
وشعيب بن الليث قاال ثنا الليث عن يزيد بن أيب حبيب عن ربيعة بن لقيط التجييب عن عبد هللا بن حوالة األسدي 

عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال من جنا من ثالث فقد جنا قالوا ماذا اي رسول هللا قال مويت وقتل خليفة 
 ابحلق يعطيه ومن الدجال صحيح اإلسناد ومل خيرجاه  مصطرب

 
[ أخربين أبو جعفر حممد بن علي بن دهيم الشيباين ابلكوفة ثنا أمحد بن حازم بن أيب غرزة ثنا أبو نعيم ثنا  4549] 

إن  شريك عن منصور عن ربعي بن حراش عن الرباء بن انجية قال قال عبد هللا قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
رحى اإلسالم ستدور بعد مخس وثالثني أو ست وثالثني أو سبع وثالثني سنة فإن يهلكوا فسبيل من هلك وإن بقي 

هلم دينهم يقم سبعني قال عمر رضى هللا تعاىل عنه اي نيب هللا مبا مضى أو مبا بقي قال ال بل مبا بقي هذا حديث 
 كما قدمت ذكره من اتريخ املقتل سنة مخس وثالثني   صحيح على شرط مسلم وفيه البيان الواضح ملقتل عثمان

 
[ حدثنا أبو بكر بن ابلويه ثنا إبراهيم بن إسحاق احلريب ثنا مصعب بن عبد هللا الزبريي قال الوليد بن  4550] 

عقبة بن أيب معيط بن عمرو بن أمية بن عبد مشس وكان أخا عثمان ألمه وأمهما أروى بنت كريز بن ربيعة بن عبد 
س وأمها أم حكيم البيضاء بنت عبد املطلب بن عبد مناف عمة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قتل النيب صلى مش

هللا عليه وسلم عقبة بن أيب معيط يف رجوعه وكان الوليد يف زمن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم رجال وكان يكىن أاب 
 وهب 

 
لعنزي قاال ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ثنا سعيد بن عبد هللا [ حدثنا أبو النضر الفقيه وأبو احلسن ا 4551] 



اجلرجسي ثنا حممد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري عن عمرو بن أابن بن عثمان عن جابر بن عبد هللا رضى هللا 
هللا عليه تعاىل عنهما قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أري الليلة رجل صاحل أن أاب بكر نيط برسول هللا صلى 

وسلم ونيط عمر أبيب بكر ونيط عثمان بعمر فلما قمنا من عند رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قلنا أما الرجل الصاحل 
فرسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأما ما ذكر من نوط بعضهم ببعض فهم والة هذا األمر الذي بعث هللا به نبيه صلى 

ىي بن معني يقول حممد بن حرب بسند هذا احلديث والناس حيدثون به عن هللا عليه وسلم قال الدارمي فسمعت حي
 الزهري مرسال إمنا هو عمرو بن أابن ومل يكن ألابن بن عثمان بن يقال له عمرو 

 
[ حدثين حممد بن صاحل بن هانئ ثنا احلسني بن الفضل البجلي ثنا عفان ثنا وهيب ثنا أيوب عن أيب قالبة  4552] 

عن مرة بن كعب قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يذكر فتنة فقرهبا فمر به رجل مقنع يف  عن أيب األشعث
ثوب فقال هذا يومئذ على اهلدى فقمت إليه فإذا هو عثمان بن عفان رضى هللا تعاىل عنه فأقبلت إليه بوجهه فقلت 

 هو هذا قال نعم هذا حديث صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه 
 

[ حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا الربيع بن سليمان ثنا أسد بن موسى ثنا ضمرة بن ربيعة عن بن  4553] 
شوذب عن عبد هللا بن القاسم عن كثري موىل عبد الرمحن بن مسرة عن عبد الرمحن بن مسرة قال جاء عثمان رضى هللا 

جيش العسرة ففرغها عثمان يف حجر النيب صلى هللا  تعاىل عنه إىل النيب صلى هللا عليه وسلم أبلف دينار حني جهز
عليه وسلم قال فجعل النيب صلى هللا عليه وسلم يقلبها ويقول ما ضر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم قاهلا مرارا هذا 

 حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه 
 

هران الرازي ثنا إسحاق بن [ أخربان عبد الرمحن بن محدان اجلالب هبمدان ثنا إسحاق بن أمحد بن م 4554] 
سليمان ثنا أبو جعفر الرازي عن أيوب عن انفع عن بن عمر رضى هللا تعاىل عنهما أن عثمان أصبح فحدث فقال إين 
رأيت النيب صلى هللا عليه وسلم يف املنام الليلة فقال اي عثمان أفطر عندان فأصبح عثمان صائما فقتل من يومه رضى 

 ث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه هللا تعاىل عنه هذا حدي
 

[ حدثنا أمحد بن كامل القاضي ثنا أمحد بن حممد بن عبد احلميد اجلعفي ثنا الفضل بن جبري الوراق ثنا  4555] 
خالد بن عبد هللا الطحان املزين عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبري عن بن عباس رضى هللا تعاىل عنهما قال  

 عليه وسلم إذ أقبل عثمان بن عفان رضى هللا تعاىل عنه فلما دان منه قال اي عثمان كنت قاعدا عند النيب صلى هللا
تقتل وأنت تقرأ سورة البقرة فتقع من دمك على فسيكفيكهم هللا وهو السميع العليم وتبعث يوم القيامة أمريا على  

ذكرت األخبار املسانيد يف هذا  كل خمذول يغبطك أهل املشرق واملغرب وتشفع يف عدد ربيعة ومضر قال احلاكم قد
الباب يف كتاب مقتل عثمان رضى هللا تعاىل عنه فلم استحسن ذكرها عن آخرها يف هذا املوضع فإن يف هذا القدر  
كفاية فأما الذي ادعته املبتدعة من معونة أمري املؤمنني علي بن أيب طالب على قتله فإنه كذب وزور فقد تواترت 

 األخبار خبالفه 
 

[ حدثنا أبو القاسم علي بن املؤمل بن احلسني بن عيسى ثنا حممد بن يونس القرشي ثنا هارون بن إمساعيل  4556] 



اخلزاز ثنا قرة بن خالد السدوسي مسع احلسن عن قيس بن عباد قال شهدت عليا رضى هللا تعاىل عنه يوم اجلمل يقول  
قتل عثمان وأنكرت نفسي وأرادوين على البيعة فقلت  كذا اللهم إين أبرأ إليك من دم عثمان ولقد طاش عقلي يوم

وهللا أين ألستحيي من هللا أن أابيع قوما قتلوا رجال قال له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أال أستحيي ممن تستحيي 
الناس إيل منه املالئكة وإين ألستحيي من هللا أن أابيع وعثمان قتيل على األرض مل يدفن بعد فانصرفوا فلما دفن رجع 

فسألوين البيعة فقلت اللهم إين مشفق مما أقدم عليه مث جاءت عزمية فبايعت فلقد قالوا اي أمري املؤمنني فكأمنا صدع 
 قليب فقلت اللهم خذ مين لعثمان حىت ترضى 

 
نا [ حدثنا عبد هللا بن إسحاق بن إبراهيم العدل ثنا حيىي بن أيب طالب ثنا بشار بن موسى اخلفاف ث 4557] 

احلاطيب عبد الرمحن بن حممد عن أبيه عن جده قال ملا كان يوم اجلمل خرجت انظر يف القتلى قال فقام علي واحلسن 
بن علي وعمار بن ايسر وحممد بن أيب بكر وزيد بن صوحان يدورون يف القتلى قال فأبصر احلسن بن علي قتيال 

 وإان إليه راجعون فرح قريش وهللا فقال له أبوه من هو اي بين مكبواب على وجهه فقلبه على قفاه مث صرخ مث قال إان هلل
قال حممد بن طلحة بن عبيد هللا فقال إان هلل وإان إليه راجعون أما وهللا لقد كان شااب صاحلا مث قعد كئيبا حزينا فقال له 

اي بين ولوددت أين  احلسن اي أبت قد كنت أهناك عن هذا املسري فغلبك على رأيك فالن وفالن قال قد كان ذاك
مت قبل هذا بعشرين سنة قال حممد بن حاطب فقمت فقلت اي أمري املؤمنني إان قادمون املدينة والناس سائلوان عن 

عثمان فماذا تقول فيه قال فتكلم عمار بن ايسر وحممد بن أيب بكر فقاال وقاال فقال هلما علي اي عمار واي حممد 
إلمرة وعاقبتم وهللا فأسأمت العقوبة وستقدمون على حكم عدل حيكم بينكم مث قال اي تقوالن أن عثمان استأثر وأساء ا

حممد بن حاطب إذا قدمت املدينة وسئلت عن عثمان فقل كان وهللا من الذين آمنوا وعملوا الصاحلات مث اتقوا 
 وآمنوا مث اتقوا وأحسنوا وهللا حيب احملسنني وعلى هللا فليتوكل املؤمنون 

 
حدثنا أبو عبد هللا حممد بن اخلليل األصبهاين ثنا موسى بن إسحاق اخلطمي القاضي ابلري ثنا املسيب  [ 4558] 

بن عبد امللك ثنا مروان بن معاوية عن سوار عن عمرو بن سفيان قال خطبنا علي يوم اجلمل فقال أين مروحي القوم 
مل يعهد إلينا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فيها  قال قلنا هم صرعى حول اجلمل قال فقال أما بعد فإن هذه اإلمارة

عهدا يتبع أثره ولكنا رأيناها تلقاء أنفسنا استخلف أبو بكر فأقام واستقام مث استخلف عمر فأقام واستقام مث ضرب 
 الدهر جبرانه 

 
أبو إسرائيل عن [ حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا اخلضر بن أابن اهلامشي ثنا علي بن قادم ثنا  4559] 

 احلكم قال شهد مع علي صفني مثانون بدراي ومخسون ومائتان ممن ابيع حتت الشجرة 
 

[ أخربان أبو عبد هللا حممد بن يعقوب ثنا اخلضر بن أابن اهلامشي ثنا علي بن قادم ثنا أبو إسرائيل عن  4560] 
 احلكم قال شهد مع علي صفني اخل 

 
أيب حامد املقري ثنا إسحاق بن سليمان الرازي مسعت كثريا أاب النضر يقول مسعت  [ الشيباين ثنا حامد بن 4561] 

ربعي بن حراش يقول انطلقت إىل حذيفة ابملدائن ليايل سار الناس إىل عثمان فقال اي بين ما فعل قومك قال عن أي 



هللا صلى هللا عليه  حاهلم تسأل قال من خرج منهم إىل هذا الرجل فسميت له رجال ممن خرج فقال مسعت رسول
 وسلم يقول من فارق اجلماعة واستبدل اإلمارة لقي هللا وال حجة له عنده 

 
[ حدثنا أبو علي احلافظ أنبأ عبد هللا بن قحطبة الصناحبي ثنا حممد بن الصباح ثنا الوليد بن مسلم عن  4562] 

اىل عنه قال ما يسرين إن أخذت سيفي يف األوزاعي مسعت ميمون بن مهران يذكر أن علي بن أيب طالب رضى هللا تع
 قتل عثمان وإن يل الدنيا وما فيها 

 
[ حدثنا أبو حممد املزين ثنا أمحد بن جندة القرشي ثنا علي بن عبد احلميد ثنا يعقوب بن عبد هللا القمي  4563] 

ره وعنده أابن بن عثمان فقال عن هارون بن عنرتة عن أبيه قال رأيت عليا رضى هللا تعاىل عنه ابخلورنق وهو على سري
 أين ألرجو أن أكون أان وأبوك من الذين قال هللا عز وجل ونزعنا ما يف صدورهم من غل إخواان على سرر متقابلني 

 
[ أخربان أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن أمية بن مسلم القرشي ابلساوة حدثين أيب عن أبيه عن عبد الرمحن  4564] 

بن إسحاق بن بشار يذكر عن شيوخه أن أم حبيبة بنت أيب سفيان زوجة رسول هللا صلى هللا  بن مغراء مسعت حممد
عليه وسلم وجهت رسوال إىل عبد هللا بن أيب ربيعة أخي عياش بن أيب ربيعة خيربه بقتل عثمان ووجهت إليه بقميصه 

عد املنرب وأخربهم بقتله ونشر قميصه الذي قتل فيه وأثوابه مضرجات بدمه فلما ورد عليه الرسول خرج إىل الناس وص
 على املنرب وبكى وبكى الناس معه وأنشأ يقول 

 أاتين أمر فيه للناس غمة 
 وفيه بكاء للعيون طويل 
 وفيه متاع للحياة بذلة 

 وفيه اجتداع لألنوف أصيل 
 مصاب أمري املؤمنني وهذه 

 يعاد هلا شم اجلبال تزول 
 تداعت عليه ابملدينة عصبة 

 منهم قاتل وخذول  فريقان
 سأبكي أاب عمرو بكل مهند 
 وبيض هلا يف الدارعني هليل 

 وال نوم حىت يسجن القوم ابلقنا 
 ويشفى من القوم الغواة غليل 
 ولست مقيما ما حييت ببلدة 

 أجر هبا ذيال وأنت قتيل قال فخرج مبن كان معه فلما قرب من مكة سقط عن راحلته فمات 
 

كر بن أيب دارم ثنا احلسني بن أيب األحوص الثقفي ثنا حممد بن إسحاق البلخي ثنا عبد [ حدثنا أبو ب 4565] 
الرمحن بن مغراء عن جمالد عن الشعيب قال ما مسعت من مراثي عثمان رضى هللا تعاىل عنه أحسن من قول كعب بن 



 مالك 
 فكف يديه مث أغلق اببه 
 وأيقن إن هللا ليس بغافل 

 لوهم وقال ألهل الدار ال تقت
 عفا هللا عن كل امرئ مل يقاتل 

 
 فكيف رأيت هللا صب عليهم 

 العداوة والبغضاء بعد التواصل 
 

 وكيف رأيت اخلري أدبر بعده 
 عن الناس إدابر الرايح احلوافل 

 
 

ود [ حدثنا أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن بطة ثنا حممد بن عبد هللا بن رستة األصبهاين ثنا سليمان بن دا 4566] 
الشاذكوين ثنا عيسى بن يونس عن هشام بن عروة عن أبيه عن بن عباس رضى هللا تعاىل عنهما أنه سئل عن عثمان 

ما كان على فص خامته قال لقد كان على فص خامته من صدق نيته اللهم أحيين سعيدا وأمتين شهيدا فوهللا لقد 
 عاش سعيدا ومات شهيدا 

 
ن حممد بن إمساعيل بن مهران حدثين أيب ثنا هارون بن إسحاق اهلمداين ثنا [ حدثين أبو احلسن أمحد ب 4567] 

عبدة بن سليمان عن إمساعيل بن أيب خالد عن حصني احلارثي قال جاء علي بن أيب طالب إىل زيد بن أرقم رضى هللا 
خربتكم فقال زيد أنشدك تعاىل عنهما يعوده وعنده قوم فقال علي اسكنوا أو اسكتوا فوهللا ال تسألوين عن شيء إال أ

هللا أنت قتلت عثمان فأطرق علي ساعة مث قال والذي فلق احلبة وبرأ النسمة ما قتلته وال أمرت بقتله قال هارون 
 وحدثنا أبو أسامة عن زهري عن قتادة قال رأيت احلسن بن علي رضى هللا تعاىل عنهما أخرج من دار عثمان جرحيا 

 
إسحاق اخلراساين ثنا عبد هللا بن روح املدايين ثنا شبابة بن سوار ثنا حممد بن طلحة  [ أخربان عبد هللا بن 4568] 

ثنا كنانة العدوي قال كنت فيمن حاصر عثمان قال قلت حممد بن أيب بكر قتله قال ال قتله جبلة بن األيهم رجل من 
ر التجييب ولعلهم اشرتكوا يف قتله أهل مصر قال وقيل قتله كبرية السكوين فقتل يف الوقت وقيل قتله كنانة بن بش

 لعنهم هللا وقال الوليد بن عقبة 
 أال أن خري الناس بعد نبيهم 

 قتيل التجييب الذي جاء من مصر يعين ابلتجييب قاتل عثمان رضى هللا تعاىل عنه 
 

د هللا بن موسى حدثين [ أخربان أبو عبد هللا حممد بن عبد هللا الصفار ثنا أمحد بن مهران األصبهاين ثنا عبي 4569] 
أبو أسيد أن لبيد بن طفيل قال حدثين ربعي بن حراش عن عثمان بن عفان رضى هللا تعاىل عنه أنه خطب إىل عمر 



ابنته فرده فبلغ ذلك للنيب صلى هللا عليه وسلم فلما أن راح إليه عمر قال اي عمر أال أدلك على خنت خري لك من 
قال نعم اي رسول هللا قال زوجين ابنتك وأزوج عثمان ابنيت هذا حديث صحيح  عثمان وأدل عثمان على خري له منك

 اإلسناد ومل خيرجاه 
 

[ حدثنا علي بن محشاذ ثنا حممد بن مندة األصبهاين ثنا بكر بن بكار ثنا عيسى بن املسيب البجلي ثنا  4570] 
اجلنة من النيب صلى هللا عليه وسلم مرتني بيع  أبو زرعة عن أيب هريرة قال اشرتى عثمان بن عفان رضى هللا تعاىل عنه

 احلق حيث حفر بئر معونة وحيث جهز جيش العسرة صحيح اإلسناد ومل خيرجاه 
 

[ حدثنا أبو العباس ثنا أمحد بن عبد اجلبار ثنا عبد هللا بن إدريس عن احلسن بن فرات القزاز عن أبيه عن  4571] 
 الشام إىل صفني واجتمعت النخع حىت دخلوا على األشرت بيته فقال هل يف عمري بن سعيد قال أراد علي أن يسري إىل

البيت إال خنعي قالوا ال قال إن هذه األمة عمدت إىل خري أهلها فقتلوه يعين عثمان وإان قاتلنا أهل البصرة ببيعة 
ا حديث وإن مل يكن له أتولنا عنه وإنكم تسريون إىل قوم ليس لنا عليهم بيعة فلينظر كل امرئ أين يضع سيفه هذ

 سند فإنه معقد صحيح اإلسناد يف هذا املوضع 
 

 ومن مناقب أمري املؤمنني علي بن أيب طالب رضى هللا تعاىل عنه
 مما مل خيرجاه 

[ مسعت القاضي أاب احلسن علي بن احلسن اجلراحي وأاب احلسني حممد بن املظفر احلافظ يقوالن مسعنا أاب  4572] 
رون احلضرمي يقول مسعت حممد بن منصور الطوسي يقول مسعت أمحد بن حنبل يقول ما جاء ألحد حامد حممد بن ها

من أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من الفضائل ما جاء لعلي بن أيب طالب رضى هللا تعاىل عنه مسعت أاب 
عني يقول اسم أيب طالب عبد العباس حممد بن يعقوب يقول مسعت العباس بن حممد الدوري يقول مسعت حيىي بن م

مناف قال احلاكم وهكذا ذكره زايد بن حممد بن إسحاق وقد تواترت األخبار أبن أاب طالب كنيته امسه وهللا أعلم 
مسعت أاب العباس يقول مسعت العباس بن حممد يقول مسعت حيىي بن معني يقول أم علي بن أيب طالب فاطمة بنت 

 أسد بن هاشم 
 

أبو بكر حممد بن أمحد بن ابلويه ثنا إبراهيم بن إسحاق احلريب ثنا مصعب بن عبد هللا الزبريي [ حدثين  4573] 
قال كانت فاطمة بنت أسد بن هاشم أول هامشية ولدت من هامشي وكانت مبحل عظيم من األعيان يف عهد رسول هللا 

 عليها وكان اسم علي أسد ولذلك يقول صلى هللا عليه وسلم وتوفيت يف حياة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وصلى 
 أان الذي مستين أمي حيدره 

 
 

[ حدثين بكري بن حممد احلداد الصويف مبكة ثنا احلسن بن علي بن شبيب املعمري ثنا عبد الرمحن بن  4574] 
علي بن عمرو بن جبلة الباهلي ثنا أيب عن الزبري بن سعيد القرشي قال كنا جلوسا عند سعيد بن املسيب فمر بنا 

احلسني ومل أر هامشيا قط كان أعبد هلل منه فقام إليه سعيد بن املسيب وقمنا معه فسلمنا عليه فرد علينا فقال له سعيد 



اي أاب حممد أخربان عن فاطمة بنت أسد بن هاشم أم علي بن أيب طالب رضى هللا تعاىل عنهما قال نعم حدثين أيب قال 
لب يقول ملا ماتت فاطمة بنت أسد بن هاشم كفنها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مسعت أمري املؤمنني علي بن أيب طا

يف قميصه وصلى عليها وكرب عليها سبعني تكبرية ونزل يف قربها فجعل يومي يف نواحي القرب كأنه يوسعه ويسوي عليها 
هللا تعاىل عنه اي رسول هللا وخرج من قربها وعيناه تذرفان وحثا يف قربها فلما ذهب قال له عمر بن اخلطاب رضى 

رأيتك فعلت على هذه املرأة شيئا مل تفعله على أحد فقال اي عمر إن هذه املرأة كانت أمي اليت ولدتين إن أاب طالب  
كان يصنع الصنيع وتكون له املأدبة وكان جيمعنا على طعامه فكانت هذه املرأة تفضل منه كله نصيبا فأعود فيه وإن 

م أخربين عن ريب عز وجل أهنا من أهل اجلنة وأخربين جربيل عليه السالم أن هللا تعاىل أمر سبعني جربيل عليه السال
 ألفا من املالئكة يصلون عليها 

 
[ حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن سنان القزاز ثنا عبيد هللا بن عبد اجمليد احلنفي وأخربين  4575] 

د هللا بن أمحد بن حنبل حدثين أيب ثنا أبو بكر احلنفي ثنا بكري بن مسمار قال مسعت أمحد بن جعفر القطيعي ثنا عب
عامر بن سعد يقول قال معاوية لسعد بن أيب وقاص رضى هللا تعاىل عنهما ما مينعك أن تسب بن أيب طالب قال فقال 

دة منهن أحب إيل من محر النعم ال أسب ما ذكرت ثالاث قاهلن له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ألن تكون يل واح
قال له معاوية ما هن اي أاب إسحاق قال ال أسبه ما ذكرت حني نزل عليه الوحي فأخذ عليا وابنيه وفاطمة فأدخلهم 

حتت ثوبه مث قال رب إن هؤالء أهل بييت وال أسبه ما ذكرت حني خلفه يف غزوة تبوك غزاها رسول هللا صلى هللا عليه 
خلفتين مع الصبيان والنساء قال أال ترضى أن تكون مين مبنزلة هارون من موسى إال أنه ال نبوة وسلم فقال له علي 

بعدي وال أسبه ما ذكرت يوم خيرب قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ألعطني هذه الراية رجال حيب هللا ورسوله 
ين علي قالوا هو أرمد فقال ادعوه فدعوه فبصق ويفتح هللا على يديه فتطاولنا لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال أ

يف وجهه مث أعطاه الراية ففتح هللا عليه قال فال وهللا ما ذكره معاوية حبرف حىت خرج من املدينة هذا حديث صحيح 
 على شرط الشيخني ومل خيرجاه هبذه السياقة وقد اتفقا مجيعا على إخراج حديث املؤاخاة وحديث الراية 

 
نا أبو احلسني حممد بن أمحد بن متيم احلنظلي ببغداد ثنا أبو قالبة عبد امللك بن حممد الرقاشي ثنا [ حدث 4576] 

حيىي بن محاد وحدثين أبو بكر حممد بن ابلويه وأبو بكر أمحد بن جعفر البزار قاال ثنا عبد هللا بن أمحد بن حنبل 
يه ببخارا ثنا صاحل بن حممد احلافظ البغدادي ثنا خلف حدثين أيب ثنا حيىي بن محاد وثنا أبو نصر أمحد بن سهل الفق

بن سامل املخرمي ثنا حيىي بن محاد ثنا أبو عوانة عن سليمان األعمش قال ثنا حبيب بن أيب اثبت عن أيب الطفيل عن 
أمر زيد بن أرقم رضى هللا تعاىل عنه قال ملا رجع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من حجة الوداع ونزل غدير خم 

بدوحات فقمن فقال كأين قد دعيت فأجبت إين قد تركت فيكم الثقلني أحدمها أكرب من اآلخر كتاب هللا تعاىل 
وعرتيت فانظروا كيف ختلفوين فيهما فإهنما لن يتفرقا حىت يردا علي احلوض مث قال إن هللا عز وجل موالي وأان موىل  

من كنت مواله فهذا وليه اللهم وال من وااله وعاد من عاداه كل مؤمن مث أخذ بيد علي رضى هللا تعاىل عنه فقال 
وذكر احلديث بطوله هذا حديث صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه بطوله شاهده حديث سلمة بن كهيل عن أيب 

 الطفيل أيضا صحيح على شرطهما 
 

وب ثنا األزرق بن علي ثنا [ حدثناه أبو بكر بن إسحاق ودعلج بن أمحد السجزي قاال أنبأ حممد بن أي 4577] 



حسان بن إبراهيم الكرماين ثنا حممد بن سلمة بن كهيل عن أبيه عن أيب الطفيل عن بن واثلة أنه مسع زيد بن أرقم 
رضى هللا تعاىل عنه يقول نزل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بني مكة واملدينة عند شجرات مخس دوحات عظام 

راح رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عشية فصلى مث قام خطيبا فحمد هللا وأثىن  فكنس الناس ما حتت الشجرات مث
عليه وذكر ووعظ فقال ما شاء هللا أن يقول مث قال أيها الناس إين اترك فيكم أمرين لن تضلوا إن اتبعتمومها ومها  

ات قالوا نعم فقال رسول هللا صلى كتاب هللا وأهل بييت عرتيت مث قال أتعلمون إين أوىل ابملؤمنني من أنفسهم ثالث مر 
 هللا عليه وسلم من كنت مواله فعلي مواله وحديث بريدة األسلمي صحيح على شرط الشيخني 

 
[ حدثنا حممد بن صاحل بن هانئ ثنا أمحد بن نصر أخربان حممد بن علي الشيباين ابلكوفة ثنا أمحد بن حازم  4578] 

ثنا حممد بن إسحاق ثنا حممد بن حيىي وأمحد بن يوسف قالوا ثنا أبو نعيم ثنا  الغفاري وأنبأ حممد بن عبد هللا العمري
بن أيب غنية عن احلكم عن سعيد بن جبري عن بن عباس عن بريدة األسلمي رضى هللا تعاىل عنه قال غزوت مع علي 

فرأيت وجه رسول هللا إىل اليمن فرأيت منه جفوة فقدمت على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فذكرت عليا فتنقصته 
صلى هللا عليه وسلم يتغري فقال اي بريدة ألست أوىل ابملؤمنني من أنفسهم قلت بلى اي رسول هللا فقال من كنت مواله 

 فعلي مواله وذكر احلديث هذا حديث صحيح على شرط مسلم ومل خيرجاه 
 

بن نعيم قاال ثنا قتيبة بن سعيد ثنا جعفر [ حدثنا أبو عبد هللا حممد بن يعقوب احلافظ حدثين أيب وحممد  4579] 
بن سليمان الضبعي عن يزيد الرشك عن مطرف عن عمران بن حصني رضى هللا تعاىل عنه قال بعث رسول هللا صلى 

هللا عليه وسلم سرية واستعمل عليهم علي بن أيب طالب رضى هللا تعاىل عنه فمضى علي يف السرية فأصاب جارية 
عاقد أربعة من أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا لقينا النيب صلى هللا عليه وسلم فأنكروا ذلك عليه فت

ألخربانه مبا صنع علي قال عمران وكان املسلمون إذا قدموا من سفر بدءوا برسول هللا صلى هللا عليه وسلم فنظروا 
سول هللا صلى هللا عليه وسلم فقام أحد إليه وسلموا عليه مث انصرفوا إىل رحاهلم فلما قدمت السرية سلموا على ر 

األربعة فقال اي رسول هللا أمل تر أن عليا صنع كذا وكذا فأعرض عنه مث قام الثاين فقال مثل ذلك فأعرض عنه مث قام 
الثالث فقال مثل ذلك فأعرض عنه مث قام الرابع فقال اي رسول هللا أمل تر أن عليا صنع كذا وكذا فأقبل عليه رسول 

صلى هللا عليه وسلم والغضب يف وجهه فقال ما تريدون من علي إن عليا مين وأان منه وويل كل مؤمن هذا حديث هللا 
 صحيح على شرط مسلم ومل خيرجاه 

 
 ذكر إسالم أمري املؤمنني علي رضى هللا تعاىل عنه 

 عن حممد بن إسحاق أن [ حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن عبد اجلبار ثنا يونس بن بكري 4580] 
 علي بن أيب طالب رضى هللا تعاىل عنه أسلم وهو بن عشر سنني 

 
[ أخربين أبو إسحاق املزكي وأبو احلسني احلافظ قاال ثنا حممد بن إسحاق الثقفي ثنا حممد بن منصور ثنا  4581] 

عشرة سنة هذا اإلسناد أوىل من عبد الرزاق أنبأ معمر عن قتادة عن احلسن قال أسلم علي وهو بن عشر أو بن ست 
 األول وإمنا قدمت ذلك ألين علوت فيه 

 



[ حدثين أبو عمرو حممد بن عبد الواحد الزاهد صاحب ثعلب إمالء ببغداد ثنا حممد بن عثمان بن أيب  4582] 
ى هللا شيبة ثنا زكراي بن حيىي املصري حدثين املفضل بن فضالة حدثين مساك بن حرب عن عكرمة عن بن عباس رض

تعاىل عنهما قال لعلي أربع خصال ليست ألحد هو أول عريب وأعجمي صلى مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
 وهو الذي كان لواؤه معه يف كل زحف والذي صرب معه يوم املهراس وهو الذي غسله وأدخله قربه 

 
بن احلكم العرين ثنا مسعر عن احلكم بن [ حدثنا علي بن محشاذ ثنا حممد بن املغرية السكري ثنا القاسم  4583] 

عتيبة عن مقسم عن بن عباس رضى هللا تعاىل عنهما أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم دفع الراية إىل علي رضى هللا 
 تعاىل عنه يوم بدر وهو بن عشرين سنة هذا حديث صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه 

 
عقوب ثنا احلسن بن علي بن عفان العمري وحدثنا أبو بكر بن أيب دارم [ حدثنا أبو العباس حممد بن ي 4584] 

احلافظ ثنا إبراهيم بن عبد هللا العبسي قاال ثنا عبيد هللا بن موسى ثنا إسرائيل عن أيب إسحاق عن املنهال بن عمرو 
ان الصديق األكرب ال يقوهلا عن عباد بن عبد هللا األسدي عن علي رضى هللا تعاىل عنه قال إين عبد هللا وأخو رسوله وأ

 بعدي إال كاذب صليت قبل الناس بسبع سنني قبل أن يعبده أحد من هذه األمة 
 

[ شعيب بن صفوان عن األجلح عن سلمة بن كهيل عن حبة بن جوين عن علي رضى هللا تعاىل عنه قال  4585] 
 أحد من هذه األمة عبدت هللا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سبع سنني قبل أن يعبده 

 
[ حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن عبد اجلبار ثنا يونس بن بكري عن يوسف بن صهيب عن  4586] 

عبد هللا بن بريدة عن أبيه قال انطلق أبو ذر ونعيم بن عم أيب ذر وأان معهم نطلب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
حممد آتيناك نسمع ما تقول وإىل ما تدعو فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو ابجلبل مكتتم فقال أبو ذر اي 

أقول ال إله إال هللا وأين رسول هللا فآمن به أبو ذر وصاحبه وآمنت به وكان علي يف حاجة لرسول هللا صلى هللا عليه 
يوم الثالاثء صحيح اإلسناد ومل  وسلم أرسله فيها وأوحي إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يوم اإلثنني وصلى علي

 خيرجاه 
 

[ حدثنا أبو سعيد أمحد بن عمرو األمخسي ثنا احلسني بن محيد بن الربيع حدثين عبد الرمحن بن بيهس  4587] 
املالئي حدثين علي بن عابس عن مسلم املالئي عن أنس رضى هللا تعاىل عنه قال نىبء النيب صلى هللا عليه وسلم يوم 

 لم علي يوم الثالاثء اإلثنني وأس
 

[ حدثين أبو بكر بن أيب دارم احلافظ ثنا حممد بن موسى بن محاد املرثدي ثنا يعقوب بن إبراهيم بن صاحل  4588] 
صاحب املصلي ثنا علي بن صاحل ثنا القاسم عن األعمش عن عمرو بن مرة عن عبد الرمحن بن أيب ليلى قال قتل 

ة لسبع عشرة ليلة خلت من شهر رمضان سنة أربعني وكانت خالفته مخس سنني علي رضى هللا تعاىل عنه يوم اجلمع
 إال ثالثة أشهر قتله عبد الرمحن بن ملجم املرادي وهو يوم قتل بن ثالث وستني سنة أو أربع وستني 

 



بكر [ مسعت أاب إسحاق إبراهيم بن إمساعيل القاري يقول مسعت عثمان بن سعيد الدارمي يقول مسعت أاب  4589] 
بن أيب شيبة يقول ويل علي بن أيب طالب مخس سنني وقتل سنة أربعني من مهاجر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو 

 بن ثالث وستني سنة قتل يوم اجلمعة للحادي والعشرين من شهر رمضان ومات يوم األحد ودفن ابلكوفة 
 

عيد الدارمي ثنا عبد هللا بن صاحل حدثين الليث بن [ أخربان إبراهيم بن إمساعيل القاري ثنا عثمان بن س 4590] 
سعد أخربين خالد بن يزيد عن سعيد بن أيب هالل عن زيد بن أسلم أن أاب سنان الدؤيل حدثه أنه عاد عليا رضى هللا 

ا تعاىل عنه يف شكوى له أشكاها قال فقلت له لقد ختوفنا عليك اي أمري املؤمنني يف شكواك هذه فقال لكين وهللا م
ختوفت على نفسي منه ألين مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الصادق املصدوق يقول إنك ستضرب ضربة ها 
هنا وضربة ها هنا وأشار إىل صدغيه فيسيل دمها حىت ختتضب حليتك ويكون صاحبها أشقاها كما كان عاقر الناقة 

 أشقى مثود هذا حديث صحيح على شرط البخاري ومل خيرجاه 
 

[ أخربان أبو جعفر حممد بن عبد هللا البغدادي ثنا حيىي بن عثمان بن صاحل السهمي ثنا سعيد بن عفري  4591] 
حدثين حفص بن عمران بن أيب الرسام عن السري بن حيىي عن بن شهاب قال قدمت دمشق وأان أريد الغزو فأتيت 

اطان فسلمت مث جلست فقال يل اي بن عبد امللك ألسلم عليه فوجدته يف قبة على فرش بقرب القائم وحتته مس
شهاب أتعلم ما كان يف بيت املقدس صباح قتل علي بن أيب طالب فقلت نعم فقال هلم فقمت من وراء الناس حىت 

أتيت خلف القبة فحول إيل وجهه فأحنا علي فقال ما كان فقلت مل يرفع حجر من بيت املقدس إال وجد حتته دم 
 ي وغريك ال يسمعن منك أحد فما حدثت به حىت تويف فقال مل يبق أحد يعلم هذا غري 

 
[ أخربين أبو سعيد أمحد بن حممد األمخسي ثنا احلسني بن محيد بن الربيع ثنا احلسني بن علي السلمي  4592] 

حدثين عمي حممد بن حسان ثنا احلسن بن زايد عن أيب معشر عن شرحبيل بن سعد القرشي قال استخلف علي بن 
هللا تعاىل عنه مخس وثالثني وهو بن مثان ومخسني سنة وأشهر فلما حضر املوسم سنة مخس وثالثني  أيب طالب رضى

بعث عبد هللا بن عباس على املوسم سنة مخس وثالثني وسنة سبع وثالثني وسنة مثان وثالثني وحضر املوسم وتشاغل 
جيب فشهد ابلناس فلما كان سنة أربعني قتل علي رضى هللا تعاىل عنه ابلقتال فاصطلح الناس على شيبة بن عثمان احل

علي يوم اجلمعة لسبع عشرة مضت من شهر رمضان من سنة أربعني وهو بن ثالث وستني سنة قال احلاكم فنظران 
 فوجدان هلذه التواريخ برهاان ظاهرا إبسناد صحيح 

 
بيصة بن عقبة حدثنا سفيان عن [ حدثناه أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا السري بن حيىي التميمي ثنا ق 4593] 

منصور عن ربعي بن حراش عن الرباء بن انجية عن عبد هللا بن مسعود رضى هللا تعاىل عنه قال قال رسول هللا صلى 
هللا عليه وسلم تدور رحى اإلسالم على مخس وثالثني أو ست وثالثني فإن يهلكوا فسبيل من هلك وإن بقي هلم 

  رسول هللا مبا بقي أو مبا مضى قال مبا بقي هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه دينهم فسبعني عاما قال عمر اي
 

[ حدثنا احلاكم أبو عبد هللا حممد بن عبد هللا احلافظ إمالء يف شعبان سنة اثنتني وأربع مائة قال اختلفت  4594] 
ىل عنه وقيل بعد مخس وقيل بعد ثالث الرواايت يف وقته فقيل أنه بويع بعد أربعة أايم من قتل عثمان رضى هللا تعا



وقيل بويع يوم اجلمعة خلمس بقني من ذي احلجة وقيل بويع عقيب قتل عثمان يف دار عمرو بن حممد األنصاري أحد 
بين عمرو بن مبذول وأصح الرواايت أنه امتنع عن البيعة إىل أن دفن عثمان مث بويع على منرب رسول هللا صلى هللا 

 وكان أول من ابيعه طلحة فقال هذه بيعة تنكث عليه وسلم ظاهرا 
 

[ فحدثنا أبو بكر بن أيب دارم احلافظ ثنا أمحد بن موسى بن إسحاق التميمي ثنا وضاح بن حيىي النهشلي  4595] 
ثنا أبو بكر بن عياش عن أيب إسحاق عن األسود بن يزيد النخعي قال ملا بويع علي بن أيب طالب رضى هللا تعاىل عنه 

 منرب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال خزمية بن اثبت وهو واقف بني يدي املنرب على 
 إذا حنن ابيعنا عليا فحسبنا 

 أبو حسن مما خناف من الفنت 
 وجدانه أوىل الناس ابلناس أنه 
 أطب قريشا ابلكتاب وابلسنن 

 وإن قريشا ما تشق غباره 
 إذا ما جرى يوما على الضمر البدن 

 فيهم من اخلري كله وفيه الذي 
 وما فيهم كل الذي فيه من حسن 

 
[ حدثنا أبو الفضل احلسن بن يعقوب ثنا حيىي بن أيب طالب ثنا أبو أمحد الزبريي ثنا العالء بن صاحل عن  4596] 

ذه عدي بن اثبت عن أيب راشد قال ملا جاءت بيعة علي إىل حذيفة قال ال أابيع بعده إال أصعر أو أبرت قال احلاكم ه
األخبار الواردة يف بيعة أمري املؤمنني كلها صحيحة جممع عليها فأما قول من زعم أن عبد هللا بن عمرو أاب مسعود 

األنصاري وسعد بن أيب وقاص وأاب موسى األشعري وحممد بن مسلمة األنصاري وأسامة بن زيد قعدوا عن بيعته فإن 
 قيقتها هذا قول من جيحد حقيقة تلك األحوال فأمسع اآلن ح

 
[ حدثنا أبو القاسم احلسن بن حممد السكوين ابلكوفة ثنا حممد بن عثمان بن أيب شيبة ثنا حيىي بن عبد  4597] 

احلميد ثنا شريك عن أيب الصرييف عن أيب قبيصة عمر بن قبيصة عن طارق بن شهاب قال رأيت عليا رضى هللا تعاىل 
ني ما لكما حتنان حنني اجلارية وهللا لقد ضربت هذا األمر ظهرا عنه على رحل رث ابلربذة وهو يقول للحسن واحلس

 لبطن فما وجدت بدا من قتال القوم أو الكفر مبا أنزل على حممد صلى هللا عليه وسلم فأما عبد هللا بن عمر 
 

بشر بن  [ فحدثنا بصحة حاله فيه أبو عبد هللا حممد بن عبد هللا الصفار ثنا أمحد بن مهدي بن رستم ثنا 4598] 
شعيب بن أيب محزة القرشي حدثين أيب عن الزهري أخربين محزة بن عبد هللا بن عمر أنه بينما هو جالس مع عبد هللا 

بن عمر إذ جاءه رجل من أهل العراق فقال اي أاب عبد الرمحن أين وهللا لقد حرصت أن اتسمت بسمتك وأقتدي بك 
 أقرأ آية من كتاب هللا حمكمة قد أخذت بقليب فأخربين عنها أرأيت يف أمر فرقة الناس وأعتزل الشر ما استطعت وأين

قول هللا عز وجل } وإن طائفتان من املؤمنني اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحدامها على األخرى فقاتلوا اليت 
أخربين عن هذه  تبغي حىت تفيء إىل أمر هللا فإن فاءت فأصلحوا بينهما ابلعدل وأقسطوا إن هللا حيب املقسطني {



اآلية فقال عبد هللا مالك ولذلك انصرف عين فانطلق حىت توارى عنا سواده وأقبل علينا عبد هللا بن عمر فقال ما 
وجدت يف نفسي من شيء يف أمر هذه اآلية ما وجدت يف نفسي أين مل أقاتل هذه الفئة الباغية كما أمرين هللا عز وجل 

 بن عمر مجاعة من كبار التابعني وإمنا قدمت حديث شعيب بن أيب محزة عن هذا ابب كبري قد رواه عن عبد هللا
 الزهري واقتصرت عليه ألنه صحيح على شرط الشيخني وأما ما ذكر من إمساك أسامة بن زيد عن القتال 

 
ن عبد هللا [ فحدثنا أبو عبد هللا حممد بن يعقوب الشيباين ثنا حامد بن أيب حامد املقري ثنا عبد الرمحن ب 4599] 

بن سعد الدشتكي ثنا عمرو بن أيب قيس الرازي عن إبراهيم بن مهاجر عن أيب الشعثاء عن عمه عن أسامة بن زيد 
رضى هللا تعاىل عنهما قال بعثين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف سرية يف أانس من أصحابه فاستبقنا أان ورجل من 

نوت منه كرب فطعنته فقتلته ورأيت أنه إمنا فعل ذلك ليحرز دمه فلما األنصار إىل العدو فحملت على رجل فلما د
رجعنا سبقين إىل النيب صلى هللا عليه وسلم فقال اي رسول هللا ال فارس خري من فارسكم إان استلحقنا رجال فسبقين 

قلت محلت على رجل إليه فكرب فلم مينعه ذلك أن قتله فقال النيب صلى هللا عليه وسلم اي أسامة ما صنعت اليوم ف
فكرب فرأيت أنه إمنا فعل ليحرز دمه فقتلته فقال كيف بعد هللا أكرب فهال شققت عن قلبه فقلت ما قال فلم يزل 

 يقول يل يومئذ فال أقاتل رجال يقول هللا أكرب مما هناين عنه حىت ألقاه صلى هللا عليه وسلم 
 

أمحد بن جعفر بن نصر ثنا هارون بن املغرية ثنا عمرو بن أيب [ حدثنا أبو أمحد حممد بن حممد احلافظ ثنا  4600] 
قيس عن إبراهيم بن مهاجر عن إبراهيم النخعي عن أيب الشعثاء عن عمه عن أسامة بن زيد فذكر احلديث بنحوه وأما 

 ما ذكر من اعتزال سعد بن أيب وقاص عن القتال 
 

إبراهيم بن أيب طالب ثنا علي بن املنذر ثنا بن فضيل ثنا  [ فحدثناه أبو زكراي حيىي بن حممد العنربي ثنا 4601] 
مسلم املالئي عن خيثمة بن عبد الرمحن قال مسعت سعد بن مالك وقال له رجل إن عليا يقع فيك إنك ختلفت عنه 
ن فقال سعد وهللا إنه لرأي رأيته وأخطأ رأيي إن علي بن أيب طالب أعطي ثالاث ألن أكون أعطيت إحداهن أحب إيل م

الدنيا وما فيها لقد قال له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يوم غدير خم بعد محد هللا والثناء عليه هل تعلمون أين أوىل 
ابملؤمنني قلنا نعم قال اللهم من كنت مواله فعلي مواله وال من وااله وعاد من عاداه وجيء به يوم خيرب وهو أرمد ما 

فتفل يف عينيه ودعا له فلم يرمد حىت قتل وفتح عليه خيرب وأخرج رسول هللا صلى يبصر فقال اي رسول هللا إين أرمد 
هللا عليه وسلم عمه العباس وغريه من املسجد فقال له العباس خترجنا وحنن عصبتك وعمومتك وتسكن عليا فقال ما 

صاري وأيب موسى األشعري أان أخرجتكم وأسكنته ولكن هللا أخرجكم وأسكنه وأما ما ذكر من اعتزال أيب مسعود األن
فإن أمري املؤمنني عليا رضى هللا تعاىل عنه وجه إىل الكوفة ليأخذ البيعة له حممدا ابنه وحممد بن أيب بكر وكان على 

الكوفة أبو موسى األشعري وأبو مسعود فامتنع أبو موسى أن يبايع فرجعا إىل أمري املؤمنني فبعث احلسن ابنه ومالك 
 األشرت 

 
فحدثنا أبو الفضل حممد بن إبراهيم املزكي ثنا احلسني بن حممد بن زايد ثنا داود بن رشيد ثنا اهليثم بن  [ 4602] 

عدي عن جمالد وابن عياش وإمساعيل بن أيب خالد عن الشعيب قال ملا قتل عثمان وبويع علي رضى هللا تعاىل عنهما 
ول يف الفتنة فعزله علي عن الكوفة من ذي قار خطب أبو موسى وهو على الكوفة فنهى الناس عن القتال والدخ



وبعث إليه عمار بن ايسر واحلسن بن علي فعزاله واستعمل قرظة بن كعب فلم يزل عامال حىت قدم علي من البصرة 
 بعد أشهر فعزله حيث قدم فلما سار إىل صفني استخلف عقبة بن عمرو أاب مسعود األنصاري حيث قدم من صفني 

 
عبد الرمحن بن احلسن القاضي هبمدان ثنا إبراهيم بن احلسني ثنا آدم بن أيب إايس ثنا شعبة عن  [ أخربان 4603] 

عمرو بن مرة عن أيب وائل قال دخل أبو موسى األشعري وأبو مسعود البدري على عمار وهو يستنفر الناس فقاال له 
ل عمار ما رأيت منكما منذ أسلمتما أمرا ما رأينا منك أمرا منذ أسلمت أكره عندان من إسراعك يف هذا األمر فقا

أكره عندي من إبطائكما عن هذا األمر قال فكسامها عمار حلة حلة وخرج إىل الصالة يوم اجلمعة وأما قصة اعتزال 
 حممد بن مسلمة األنصاري عن البيعة 

 
يد ثنا إبراهيم بن سعد [ فحدثناه علي بن عيسى احلريي ثنا أمحد بن جندة القرشي ثنا حيىي بن عبد احلم 4604] 

عن سامل بن صاحل بن إبراهيم بن عبد الرمحن بن عوف عن أبيه عن حممد بن لبيد عن حممد بن مسلمة قال قلت اي 
رسول هللا كيف أصنع إذا اختلف املصلون قال خترج بسيفك إىل احلرة فتضرهبا به مث تدخل بيتك حىت أتتيك منية 

 قاضية أو يد خاطئة 
 

نا أبو بكر بن إسحاق أنبأ أبو مسلم إبراهيم بن عبد هللا ثنا عبد هللا بن عبد الوهاب احلجيب [ وحدث 4605] 
حدثين إبراهيم بن جعفر األنصاري حدثين سليمان بن حممد من ولد حممد بن مسلمة األنصاري عن سعد بن زيد بن 

لما قدم عليه أعطاه حممد بن مسلمة سعد األشهلي أنه أهدي إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سيفا من جنران ف
وقال جاهد هبذا يف سبيل هللا فإذا اختلفت أعناق الناس فاضرب به احلجر مث أدخل بيتك وكن حلسا ملقى حىت 

تقتلك يد خاطئة أو أتتيك منية قاضية قال احلاكم فبهذه األسباب وما جانسها كان اعتزال من اعتزل عن القتال مع 
 ه وقتال من قاتله علي رضى هللا تعاىل عن

 
[ فحدثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه وعلي بن محشاذ قاال ثنا بشر بن موسى ثنا احلميدي ثنا سفيان ثنا  4606] 

أبو موسى يعين إسرائيل بن موسى قال مسعت احلسن يقول جاء طلحة والزبري إىل البصرة فقال هلم الناس ما جاءكم 
سبحان هللا أفما كان للقوم عقول فيقولون وهللا ما قتل عثمان غريكم قال فلما قالوا نطلب دم عثمان قال احلسن أاي 

 جاء علي إىل الكوفة وما كان للقوم عقول فيقولون أيها الرجل إان وهللا ما ضمناك 
 

[ فحدثين أبو بكر حممد بن أمحد بن ابلويه ثنا حممد بن عثمان بن أيب شيبة ثنا حيىي بن معني عن هشام بن  4607] 
يوسف عن عبد هللا بن مصعب قال أخربين موسى بن عقبة قال قال علقمة بن وقاص الليثي ملا خرج طلحة والزبري 
وعائشة تطلب دم عثمان رضى هللا تعاىل عنهم أمجعني كانت عائشة خطيبة القوم هبا وهم هلا تبع فعرضوا من معهم 

ن بن احلارث بن هشام فردومها قال ورأيت طلحة بذات عرق فاستصغروا عروة بن الزبري وأاب بكر بن عبد الرمح
وأحب اجملالس إليه أخالها وهو ضارب بلحيته على زوره قال فقلت له اي أاب حممد إين أراك وأحب اجملالس إليك 

أخالها وأنت ضارب بلحيتك على زورك إن كنت تكره هذا األمر فدعه فليس يكرهك عليه أحد قال اي علقمة بن 
 ا أمس يدا واحدة على من سواان فأصبحنا اليوم جبلني من حديد يزحف أحدان إىل صاحبه وقاص ال تلمين كن



 
[ فحدثين أبو علي احلافظ ثنا اهليثم بن خلف الدوري ثنا حممد بن املثىن حدثين خالد بن احلارث ثنا محيد  4608] 

ه من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الطويل عن احلسن عن أيب بكرة رضى هللا تعاىل عنه قال عصمين هللا بشيء مسعت
ملا هلك كسرى قال من استخلفوا قالوا ابنته قال فقال لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة قال فلما قدمت عائشة ذكرت 

 قول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فعصمين هللا به 
 

بن عون أان إمساعيل بن أيب خالد عن [ حدثنا احلسن بن يعقوب العدل ثنا حممد بن عبد الوهاب ثنا جعفر  4609] 
 هشام وقيس عن عائشة قالت وددت أين كنت ثكلت عشرة مثل احلارث بن هشام وأين مل أسر مسريي مع بن الزبري 

 
[ حدثنا أبو بكر حممد بن عبد هللا احلفيد ثنا أمحد بن نصر ثنا أبو نعيم الفضل بن دكني ثنا عبد اجلبار بن  4610] 

لدهين عن سامل بن أيب اجلعد عن أم سلمة رضى هللا تعاىل عنها قالت ذكر النيب صلى هللا عليه وسلم الورد عن عمار ا
خروج بعض أمهات املؤمنني فضحكت عائشة فقال انظري اي محرياء أن ال تكوين أنت مث التفت إىل علي فقال إن 

 وليت من أمرها شيئا فارفق هبا 
 

وب الثقفي من أصل كتابه ثنا احلسن بن علي بن شبيب املعمري ثنا عبد [ حدثين أبو سعيد أمحد بن يعق 4611] 
هللا بن صاحل األزدي حدثين حممد بن سليمان بن األصبهاين عن سعيد بن مسلم املكي عن عمرة بنت عبد الرمحن 

فظ هللا ويف  قالت ملا سار علي إىل البصرة دخل على أم سلمة زوج النيب صلى هللا عليه وسلم يودعها فقالت سر يف ح
كنفه فوهللا إنك لعلي احلق واحلق معك ولوال أين أكره أن أعصى هللا ورسوله فإنه أمران صلى هللا عليه وسلم أن نقر يف 

بيوتنا لسرت معك ولكن وهللا ألرسلن معك من هو أفضل عندي وأعز علي من نفسي ابين عمر هذه األحاديث 
 رجاه الثالثة كلها صحيحة على شرط الشيخني ومل خي

 
[ وحدثنا أبو علي احلافظ ثنا اهليثم بن خلف الدوري ثنا إمساعيل بن موسى السدي ثنا عبد السالم بن  4612] 

حرب ثنا إمساعيل بن أيب خالد عن قيس بن أيب حازم قال جاء الزبري إىل عمر بن اخلطاب رضى هللا تعاىل عنه يستأذنه 
ع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال فردد ذلك عليه فقال له عمر يف الغزو فقال عمر اجلس يف بيتك فقد غزوت م

يف الثالثة أو اليت تليها اقعد يف بيتك فوهللا إين ألجد بطرف املدينة منك ومن أصحابك أن خترجوا فتفسدوا على 
 أصحاب حممد صلى هللا عليه وسلم 

 
ن عبد الوهاب العبدي ثنا يعلى بن عبيد ثنا [ حدثنا أبو عبد هللا حممد بن يعقوب احلافظ ثنا حممد ب 4613] 

إمساعيل بن أيب خالد عن قيس بن أيب حازم قال ملا بلغت عائشة رضى هللا تعاىل عنها بعض داير بين عامر نبحت 
عليها الكالب فقالت أي ماء هذا قالوا احلوأب قالت ما أظنين إال راجعة فقال الزبري ال بعد تقدمي ويراك الناس 

ذات بينهم قالت ما أظنين إال راجعة مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول كيف إبحداكن إذ  ويصلح هللا
 نبحتها كالب احلوأب 

 



[ أخربان أبو العباس حممد بن أمحد احملبويب ثنا سعيد بن مسعود ثنا عبد هللا بن موسى أنبأ إسرائيل عن أيب  4614] 
ن علي رضى هللا تعاىل عنه قال ملا خرجنا من مكة اتبعتنا ابنة محزة فنادت إسحاق عن هبرية بن يرمي وهانئ بن هانئ ع

اي عم اي عم فأخذت بيدها فناولتها فاطمة قلت دونك ابنة عمك فلما قدمنا املدينة اختصمنا فيها أان وزيد وجعفر 
ل رسول هللا صلى هللا فقلت أان أخذهتا وهي ابنة عمي وقال زيد ابنة أخي وقال جعفر ابنة عمي وخالتها عندي فقا

عليه وسلم جلعفر أشبهت خلقي وخلقي وقال لزيد أنت أخوان وموالان وقال يل أنت مين وأان منك ادفعوها إىل خالتها 
فإن اخلالة أم فقلت أال تزوجها اي رسول هللا قال أهنا ابنة أخي من الرضاعة هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه 

 لى حديث أيب إسحاق عن الرباء خمتصرا هبذه األلفاظ إمنا اتفقا ع
 

[ أخربان أمحد بن كامل القاضي ثنا حممد بن سعد العويف ثنا حيىي بن أيب بكري ثنا إسرائيل عن أيب إسحاق  4615] 
عن أيب عبد هللا اجلديل قال دخلت على أم سلمة رضى هللا تعاىل عنها فقالت يل أيسب رسول هللا صلى هللا عليه 

لت معاذ هللا أو سبحان هللا أو كلمة حنوها فقالت مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول من سب وسلم فيكم فق
 عليا فقد سبين هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه وقد رواه بكري بن عثمان البجلي عن أيب إسحاق بزايدة ألفاظ 

 
بن موسى بن إسحاق التيمي ثنا جندل بن والق  [ حدثنا أبو جعفر أمحد بن عبيد احلافظ هبمدان ثنا أمحد 4616] 

ثنا بكري بن عثمان البجلي قال مسعت أاب إسحاق التميمي يقول مسعت أاب عبد هللا اجلديل يقول حججت وأان غالم 
فمررت ابملدينة وإذا الناس عنق واحد فاتبعتهم فدخلوا على أم سلمة زوج النيب صلى هللا عليه وسلم فسمعتها تقول 

بن ربعي فأجاهبا رجل جلف جاف لبيك اي أمتاه قالت يسب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف انديكم قال  اي شبيب
وأىن ذلك قالت فعلي بن أيب طالب قال إان لنقول أشياء نريد عرض الدنيا قالت فإين مسعت رسول هللا صلى هللا عليه 

  وسلم يقول من سب عليا فقد سبين ومن سبين فقد سب هللا تعاىل
 

[ أخربان أبو أمحد حممد الشيباين من أصل كتابه ثنا علي بن سعيد بن بشري الرازي مبصر ثنا احلسن بن  4617] 
محاد احلضرمي ثنا حيىي بن يعلى ثنا بسام الصرييف عن احلسن بن عمرو الفقيمي عن معاوية بن ثعلبة عن أيب ذر رضى 

وسلم من أطاعين فقد أطاع هللا ومن عصاين فقد عصى هللا ومن أطاع  هللا تعاىل عنه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه
 عليا فقد أطاعين ومن عصى عليا فقد عصاين هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه 

 
[ أخربين حممد بن أمحد بن متيم القنطري ثنا أبو قالبة الرقاشي ثنا أبو عاصم عن عبد هللا بن املؤمل حدثين  4618] 

بيد هللا بن أيب مليكة عن أبيه قال جاء رجل من أهل الشام فسب عليا عند بن عباس فحصبه بن عباس أبو بكر بن ع
فقال اي عدو هللا آذيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إن الذين يؤذون هللا ورسوله لعنهم هللا يف الدنيا واآلخرة وأعد 

 ا آلذيته هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه هلم عذااب مهينا لو كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حي
 

[ حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أبو زرعة الدمشقي ثنا حممد بن خالد الوهيب ثنا حممد بن إسحاق  4619] 
وأخربانه أمحد بن جعفر البزار ثنا عبد هللا بن أمحد بن حنبل حدثين أيب ثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد ثنا أيب عن 

مد بن إسحاق عن إابن بن صاحل عن الفضل بن معقل بن يسار عن عبد هللا بن نيار األسلمي عن عمرو بن شاس حم



األسلمي وكان من أصحاب احلديبية قال خرجنا مع علي رضى هللا تعاىل عنه إىل اليمن فجفاين يف سفره ذلك حىت 
ول هللا صلى هللا عليه وسلم قال فدخلت وجدت يف نفسي فلما قدمت أظهرت شكايته يف املسجد حىت بلغ ذلك رس

املسجد ذات غداة ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف انس من أصحابه فلما رآين أبدين عينيه قال يقول حدد إيل 
النظر حىت إذا جلست قال اي عمرو أما وهللا لقد آذيتين فقلت أعوذ ابهلل أن أؤذيك اي رسول هللا قال بلى من آذى 

 ين هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه عليا فقد آذا
 

[ حدثنا عبدان بن يزيد بن يعقوب الدقاق من أصل كتابه ثنا إبراهيم بن احلسني بن ديزيل ثنا أبو نعيم  4620] 
ضرار بن صرد ثنا معتمر بن سليمان قال مسعت أيب يذكر عن احلسن عن أنس بن مالك رضى هللا تعاىل عنه أن النيب 

وسلم قال لعلي أنت تبني ألميت ما اختلفوا فيه من بعدي هذا حديث صحيح على شرط الشيخني ومل صلى هللا عليه 
 خيرجاه 

 
[ أخربان أبو جعفر حممد بن علي الشيباين ابلكوفة من أصل كتابه ثنا أمحد بن حازم بن أيب غرزة ثنا أبو  4621] 

عن أبيه عن أيب سعيد رضى هللا تعاىل عنه قال بن غسان ثنا عبد السالم بن حرب ثنا األعمش عن إمساعيل بن رجاء 
أيب غرزة وحدثنا عبيد هللا بن موسى ثنا فطر بن خليفة عن إمساعيل بن رجاء عن أبيه عن أيب سعيد رضى هللا تعاىل عنه 

قال كنا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فانقطعت نعله فتخلف علي خيصفها فمشى قليال مث قال إن منكم من 
اتل على أتويل القرآن كما قاتلت على تنزيله فاستشرف هلا القوم وفيهم أبو بكر وعمر رضى هللا تعاىل عنهما قال يق

أبو بكر أان هو قال ال قال عمر أان هو قال ال ولكن خاصف النعل يعين عليا فأتيناه فبشرانه فلم يرفع به رأسه كأنه 
 هذا حديث صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه قد كان مسعه من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

 
[ حدثين أبو قتيبة سامل بن الفضل اآلدمي مبكة ثنا حممد بن عثمان بن أيب شيبة ثنا عمي أبو بكر ثنا علي  4622] 

بن اثبت الدهان ثنا احلكم بن عبد امللك عن احلارث بن حصرية عن أيب صادق عن ربيعة بن انجذ عن علي رضى هللا 
عنه قال دعاين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال اي علي إن فيك من عيسى صلى هللا عليه وسلم مثال تعاىل 

أبغضته اليهود حىت هبتوا أمه وأحبته النصارى حىت أنزلوه ابملنزلة اليت ليس هبا قال وقال علي أال وأنه يهلك يف حمب 
يبهتين أال وأين لست بنيب وال يوحى إيل ولكين أعمل  مطري يفرطين مبا ليس يف ومبغض مفرت حيمله شنآين على أن

بكتاب هللا وسنة نبيه صلى هللا عليه وسلم ما استطعت فما أمرتكم به من طاعة هللا تعاىل فحق عليكم طاعيت فيما 
صحيح أحببتم أو كرهتم وما أمرتكم مبعصية أان وغريي فال طاعة ألحد يف معصية هللا عز وجل إمنا الطاعة يف املعروف 

 اإلسناد ومل خيرجاه 
 

[ حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا احلسن بن علي بن عفان العامري ثنا عبد هللا بن منري أخربان أمحد  4623] 
بن سهل الفقيه ببخارا ثنا أبو عصمة سهل بن املتوكل البخاري ثنا عفان وسليمان بن حرب قاال ثنا محاد بن سلمة 

مد بن إبراهيم التيمي عن سلمة بن أيب الطفيل أظنه عن أبيه عن علي رضى هللا تعاىل عنه عن حممد بن إسحاق عن حم
قال قال يل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اي علي إن لك كنزا يف اجلنة وإنك ذو قرنيها فال تتبعن النظرة نظرة فإن 

 لك األوىل وليست لك اآلخرة هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه 



 
[ حدثنا أبو العباس حممد بن أمحد بن يعقوب ثنا احلسن بن علي بن عفان العامري ثنا عبد هللا بن عمري  4624] 

ثنا عامر بن السمط عن أيب اجلحاف داود بن أيب عوف عن معاوية بن ثعلبة عن أيب ذر رضى هللا تعاىل عنه قال قال 
  ومن فارقك اي علي فقد فارقين صحيح اإلسناد ومل خيرجاه النيب صلى هللا عليه وسلم اي علي من فارقين فقد فارق هللا

 
[ حدثنا أبو العباس حممد بن أمحد احملبويب ثنا حممد بن معاذ ثنا أبو حفص عمر بن احلسن الراسيب ثنا أبو  4625] 

أان سيد ولد عوانة عن أيب بشر عن سعيد بن جبري عن عائشة رضى هللا تعاىل عنها أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال 
آدم وعلي سيد العرب هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه ويف إسناده عمر بن احلسن وأرجو أنه صدوق ولوال 

 ذلك حلكمت بصحته على شرط الشيخني وله شاهد من حديث عروة عن عائشة 
 

حلسني بن علوان عن [ أخربانه أبو بكر حممد بن جعفر القاري ببغداد ثنا أمحد بن عبيد بن انصح ثنا ا 4626] 
هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضى هللا تعاىل عنها قالت قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ادعوا يل سيد 

 العرب فقلت اي رسول هللا ألست سيد العرب قال أان سيد ولد آدم وعلي سيد العرب 
 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ادعوا يل  [ وله شاهد آخر من حديث جابر رضى هللا تعاىل عنه قال قال 4627] 
سيد العرب فقالت عائشة رضى هللا تعاىل عنها ألست سيد العرب اي رسول هللا فقال أان سيد ولد آدم وعلي سيد 

 العرب 
 

[ أخربان أبو بكر حممد بن عبد هللا احلفيد ثنا أمحد بن حممد بن نصر ثنا عمرو بن طلحة القناد الثقة  4628] 
ثنا علي بن هاشم بن الربيد عن أبيه قال حدثين أبو سعيد التيمي عن أيب اثبت موىل أيب ذر قال كنت مع علي  املأمون

رضى هللا تعاىل عنه يوم اجلمل فلما رأيت عائشة واقفة دخلين بعض ما يدخل الناس فكشف هللا عين ذلك عند صالة 
ة فأتيت أم سلمة فقلت إين وهللا ما جئت أسأل طعاما وال الظهر فقاتلت مع أمري املؤمنني فلما فرغ ذهبت إىل املدين

شرااب ولكين موىل أليب ذر فقالت مرحبا فقصصت عليها قصيت فقالت أين كنت حني طارت القلوب مطائرها قلت 
إىل حيث كشف هللا ذلك عين عند زوال الشمس قال أحسنت مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول علي مع 

رآن مع علي لن يتفرقا حىت يردا علي احلوض هذا حديث صحيح اإلسناد وأبو سعيد التيمي هو عقيصاء القرآن والق
 ثقة مأمون ومل خيرجاه 

 
[ أخربان أمحد بن كامل القاضي ثنا أبو قالبة ثنا أبو عتاب سهل بن محاد ثنا املختار بن انفع التميمي ثنا  4629] 

 تعاىل عنه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم رحم هللا عليا اللهم أبو حيان التيمي عن أبيه عن علي رضى هللا
 أدر احلق معه حيث دار هذا حديث صحيح على شرط مسلم ومل خيرجاه 

 
[ أخربين أبو احلسن حممد بن أمحد بن هانئ العدل ثنا احلسني بن الفضل ثنا هوذة بن خليفة ثنا عوف عن  4630] 

اجلملي قال مسعت عليا رضى هللا تعاىل عنه يقول كنت إذا سألت رسول هللا صلى هللا عليه  عبد هللا بن عمرو بن هند



 وسلم أعطاين وإذا سكت ابتدأين هذا حديث صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه 
 

جعفر  [ أخربان أبو بكر أمحد بن جعفر البزاز ببغداد ثنا عبد هللا بن أمحد بن حنبل حدثين أيب ثنا حممد بن 4631] 
ثنا عوف عن ميمون أيب عبد هللا عن زيد بن أرقم قال كانت لنفر من أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أبواب 

شارعة يف املسجد فقال يوما سدوا هذه األبواب إال ابب علي قال فتكلم يف ذلك انس فقام رسول هللا صلى هللا عليه 
إين أمرت بسد هذه األبواب غري ابب علي فقال فيه قائلكم وهللا ما وسلم فحمد هللا وأثىن عليه مث قال أما بعد ف

 سددت شيئا وال فتحته ولكن أمرت بشيء فاتبعته هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه 
 

[ أخربين احلسن بن حممد بن إسحاق اإلسفرائيين ثنا أبو احلسن حممد بن أمحد بن الرباء ثنا علي بن عبد  4632] 
املديين ثنا أيب أخربين سهيل بن أيب صاحل عن أبيه عن أيب هريرة قال قال عمر بن اخلطاب رضى هللا هللا بن جعفر 

تعاىل عنه لقد أعطي علي بن أيب طالب ثالث خصال ألن تكون يل خصلة منها أحب إيل من أن أعطي محر النعم 
ليه وسلم وسكناه املسجد مع رسول هللا قيل وما هن اي أمري املؤمنني قال تزوجه فاطمة بنت رسول هللا صلى هللا ع

 صلى هللا عليه وسلم حيل له فيه ما حيل له والراية يوم خيرب هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه 
 

[ أخربان أبو النضر حممد بن يوسف الفقيه ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ثنا النفيلي ثنا زهري ثنا أبو إسحاق  4633] 
بن حكيم األودي وعمر بن عون الواسطي قاال ثنا شريك بن عبد هللا عن أيب إسحاق قال قال عثمان وحدثنا علي 

سألت قثم بن العباس كيف ورث علي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم دونكم قال ألنه كان أولنا به حلوقا وأشدان به 
 لزوقا هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه 

 
سن حممد بن صاحل اهلامشي يقول مسعت أاب عمر القاضي يقول مسعت [ مسعت قاضي القضاة أاب احل 4634] 

إمساعيل بن إسحاق القاضي يقول وذكر له قول قثم هذا فقال إمنا يرث الوارث ابلنسب أو ابلوالء وال خالف بني 
ه وسلم دوهنم أهل العلم إن بن العم ال يرث مع العم فقد ظهر هبذا اإلمجاع أن عليا ورث العلم من النيب صلى هللا علي

 وبصحة ما ذكره القاضي 
 

[ حدثنا حممد بن صاحل بن هانئ ثنا أمحد بن نصر ثنا عمرو بن طلحة القناد ثنا أسباط بن نصر عن مساك  4635] 
بن حرب عن عكرمة عن بن عباس رضى هللا تعاىل عنهما قال كان علي يقول يف حياة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

إن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم { وهللا ال ننقلب على أعقابنا بعد إذ هداان هللا وهللا لئن مات إن هللا يقول } أف
 أو قتل ألقاتلن على ما قاتل عليه حىت أموت وهللا أين ألخوه ووليه وابن عمه ووارث علمه فمن أحق به مين 

 
هللا بن سليمان ثنا إبراهيم بن إمساعيل بن  [ حدثناه أبو سعيد أمحد بن يعقوب الثقفي ثنا حممد بن عبد 4636] 

حيىي بن سلمة بن كهيل حدثين أيب عن أبيه عن سلمة عن جماهد عن بن عباس رضى هللا تعاىل عنهما أن النيب صلى 
هللا عليه وسلم قال يف خطبة خطبها يف حجة الوداع ألقتلن العمالقة يف كتيبة فقال له جربيل عليه السالم أو علي قال 

 لي بن أيب طالب أو ع



 
[ حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن عبد الرحيم اهلروي ابلرملة ثنا أبو الصلت عبد السالم  4637] 

بن صاحل ثنا أبو معاوية عن األعمش عن جماهد عن بن عباس رضى هللا تعاىل عنهما قال قال رسول هللا صلى هللا عليه 
ا فمن أراد املدينة فليأت الباب هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه وأبو الصلت وسلم أان مدينة العلم وعلي ابهب

ثقة مأمون فإين مسعت أاب العباس حممد بن يعقوب يف التاريخ يقول مسعت العباس بن حممد الدوري يقول سألت حيىي 
أان مدينة العلم فقال قد بن معني عن أيب الصلت اهلروي فقال ثقة فقلت أليس قد حدث عن أيب معاوية عن األعمش 

حدث به حممد بن جعفر الفيدي وهو ثقة مأمون مسعت أاب نصر أمحد بن سهل الفقيه القباين إمام عصره ببخارا يقول 
مسعت صاحل بن حممد بن حبيب احلافظ يقول وسئل عن أيب الصلت اهلروي فقال دخل حيىي بن معني وحنن معه على 

عته فقلت له ما تقول رمحك هللا يف أيب الصلت فقال هو صدوق فقلت له إنه أيب الصلت فسلم عليه فلما خرج تب
يروي حديث األعمش عن جماهد عن بن عباس عن النيب صلى هللا عليه وسلم أان مدينة العلم وعلي ابهبا فمن أراد 

 الصلت العلم فليأهتا من ابهبا فقال قد روى هذا ذاك الفيدي عن أيب معاوية عن األعمش كما رواه أبو 
 

[ حدثنا بصحة ما ذكره اإلمام أبو زكراي ثنا حيىي بن معني ثنا أبو احلسني حممد بن أمحد بن متيم القنطري  4638] 
ثنا احلسني بن فهم ثنا حممد بن حيىي بن الضريس ثنا حممد بن جعفر الفيدي ثنا أبو معاوية عن األعمش عن جماهد 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أان مدينة العلم وعلي ابهبا فمن أراد  عن بن عباس رضى هللا تعاىل عنهما قال قال
املدينة فليأت الباب قال احلسني بن فهم حدثناه أبو الصلت اهلروي عن أيب معاوية قال احلاكم ليعلم املستفيد هلذا 

الثوري إبسناد  العلم أن احلسني بن فهم بن عبد الرمحن ثقة مأمون حافظ وهلذا احلديث شاهد من حديث سفيان
 صحيح 

 
[ حدثين أبو بكر حممد بن علي الفقيه اإلمام الشاشي القفال ببخارا وأان سألته حدثين النعمان بن اهلارون  4639] 

البلدي ببلد من أصل كتابه ثنا أمحد بن عبد هللا بن يزيد احلراين ثنا عبد الرزاق ثنا سفيان الثوري عن عبد هللا بن 
د الرمحن بن عثمان التيمي قال مسعت جابر بن عبد هللا يقول مسعت رسول هللا صلى هللا عليه عثمان بن خثيم عن عب

 وسلم يقول أان مدينة العلم وعلي ابهبا فمن أراد العلم فليأت الباب 
 

[ حدثنا أبو الفضل حممد بن إبراهيم املزكي ثنا أمحد بن سلمة واحلسني بن حممد القتباين وحدثين أبو  4640] 
ن أمحد بن اخلضر الشافعي ثنا إبراهيم بن أيب طالب وحممد بن إسحاق وحدثنا أبو عبد هللا حممد بن عبد هللا بن احلس

أمية القرشي ابلساقة ثنا أمحد بن حيىي بن إسحاق احللواين قالوا ثنا أبو األزهر وقد حدثناه أبو علي املزكي عن أيب 
ي عن عبيد هللا بن عبد هللا عن بن عباس رضى هللا تعاىل عنهما قال األزهر قال ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن الزهر 

نظر النيب صلى هللا عليه وسلم إيل فقال اي علي أنت سيد يف الدنيا سيد يف اآلخرة حبيبك حبييب وحبييب حبيب هللا 
هم ثقة وعدوك عدوي وعدوي عدو هللا والويل ملن أبغضك بعدي صحيح على شرط الشيخني وأبو األزهر إبمجاع

وإذا تفرد الثقة حبديث فهو على أصلهم صحيح مسعت أاب عبد هللا القرشي يقول مسعت أمحد بن حيىي احللواين يقول 
ملا ورد أبو األزهر من صنعاء وذاكر أهل بغداد هبذا احلديث أنكره حيىي بن معني فلما كان يوم جملسه قال يف آخر 

ر عن عبد الرزاق هذا احلديث فقام أبو األزهر فقال هو ذا أان اجمللس أين هذا الكذاب النيسابوري الذي يذك



فضحك حيىي بن معني من قوله وقيامه يف اجمللس فقربه وأدانه مث قال له كيف حدثك عبد الرزاق هبذا ومل حيدث به 
يل فلما غريك فقال أعلم اي أاب زكراي أين قدمت صنعاء وعبد الرزاق غائب يف قرية له بعيدة فخرجت إليه وأان عل

وصلت إليه سألين عن أمر خراسان فحدثته هبا وكتبت عنه وانصرفت معه إىل صنعاء فلما ودعته قال يل قد وجب 
 علي حقك فأان أحدثك حبديث مل يسمعه مين غريك فحدثين وهللا هبذا احلديث لفظا فصدقه حيىي بن معني واعتذر إليه 

 
إبراهيم بن سليمان الربنسي ثنا حممد بن إمساعيل ثنا حيىي بن يعلى [ حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا  4641] 

ثنا بسام الصرييف عن احلسن بن عمرو الفقيمي عن معاوية بن ثعلبة عن أيب ذر رضى هللا تعاىل عنه قال قال رسول هللا 
اين فقد عصى هللا ومن صلى هللا عليه وسلم لعلي بن أيب طالب رضى هللا تعاىل عنه من أطاعين فقد أطاع هللا ومن عص

 أطاعك فقد أطاعين ومن عصاك فقد عصاين هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه 
 

[ حدثنا بكر بن حممد الصرييف مبرو ثنا إسحاق ثنا القاسم بن أيب شيبة ثنا حيىي بن يعلى األسلمي ثنا عمار  4642] 
 تعاىل عنه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه بن زريق عن أيب إسحاق عن زايد بن مطرف عن زيد بن أرقم رضى هللا

وسلم من يريد أن حيىي حيايت وميوت مويت ويسكن جنة اخللد اليت وعدين ريب فليتول علي بن أيب طالب فإنه لن 
 خيرجكم من هدى ولن يدخلكم يف ضاللة هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه 

 
فظ هبمدان ثنا احلسن بن علي الفسوي ثنا إسحاق بن بشر الكاهلي [ حدثنا أبو جعفر أمحد بن عبيد احلا 4643] 

ثنا شريك عن قيس بن مسلم عن أيب عبد هللا اجلديل عن أيب ذر رضى هللا تعاىل عنه قال ما كنا نعرف املنافقني إال 
صحيح  بتكذيبهم هللا ورسوله والتخلف عن الصلوات والبغض لعلي بن أيب طالب رضى هللا تعاىل عنه هذا حديث

 على شرط مسلم ومل خيرجاه 
 

[ حدثين أبو بكر حممد بن علي الفقيه اإلمام الشاشي ببخارا ثنا النعمان بن هارون البلدي ثنا أبو جعفر  4644] 
أمحد بن عبد هللا بن يزيد احلراين ثنا عبد الرزاق ثنا سفيان الثوري عن عبد هللا بن عثمان بن خثيم عن عبد الرمحن بن 

مسعت جابر بن عبد هللا رضى هللا تعاىل عنهما يقول مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو آخذ  عثمان قال
بضبع علي بن أيب طالب رضى هللا تعاىل عنه وهو يقول هذا أمري الربرة قاتل الفجرة منصور من نصره خمذول من 

 خذله مث مد هبا صوته هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه 
 

دثنا أبو بكر بن أيب دارم احلافظ ثنا أبو بكر حممد بن أمحد بن سفيان الرتمذي ثنا سريج بن يونس ثنا [ ح 4645] 
أبو حفص األابر ثنا األعمش عن أيب صاحل عن أيب هريرة رضى هللا تعاىل عنه قال قالت فاطمة رضى هللا تعاىل عنها اي 

ه فقال اي فاطمة أما ترضني أن هللا عز وجل اطلع إىل أهل رسول هللا زوجتين من علي بن أيب طالب وهو فقري ال مال ل
 األرض فاختار رجلني أحدمها أبوك واآلخر بعلك 

 
[ أخربان أبو الصلت عبد السالم بن صاحل ثنا عبد الرزاق معمر عن أيب جنيح عن جماهد عن بن عباس  4645] 

  قالت فاطمة زوجتين من عائل ال مال له فذكر حنوه على شرط الشيخني



 
[ أخربان أبو عمرو عثمان بن أمحد بن السماك ثنا عبد الرمحن بن حممد بن منصور احلارثي ثنا حسني بن  4646] 

حسن األشقر ثنا منصور بن أيب األسود عن األعمش عن املنهال بن عمرو عن عباد بن عبد هللا األسدي عن علي 
عليه وسلم املنذر وأان اهلادي هذا حديث صحيح اإلسناد  إمنا أنت منذر ولكل قوم هاد قال علي رسول هللا صلى هللا

 ومل خيرجاه 
 

[ حدثنا مكرم بن أمحد بن مكرم القاضي ثنا جعفر بن أيب عثمان الطيالسي ثنا حيىي بن معني ثنا حسني  4647] 
يب صلى هللا عليه األشقر ثنا جعفر بن زايد األمحر عن خمول عن منذر الثوري عن أم سلمة رضى هللا تعاىل عنها أن الن

وسلم كان إذا غضب مل جيرتئ أحد منا يكلمه غري علي بن أيب طالب رضى هللا تعاىل عنه هذا حديث صحيح اإلسناد 
 ومل خيرجاه 

 
[ أخربين أمحد بن عثمان بن حيىي املقري ببغداد ثنا أبو بكر بن أيب العوام الرايحي ثنا أبو زيد سعيد بن  4648] 

ف بن أيب عثمان النهدي قال قال رجل لسلمان ما أشد حبك لعلي قال مسعت رسول هللا أوس األنصاري ثنا عو 
صلى هللا عليه وسلم يقول من أحب عليا فقد أحبين ومن أبغض عليا فقد أبغضين هذا حديث صحيح على شرط 

 الشيخني ومل خيرجاه 
 

بن األصبهاين ثنا شريك وأخربان أمحد [ حدثنا أبو بكر بن إسحاق أنبأ بشر بن موسى ثنا حممد بن سعيد  4649] 
بن جعفر القطيعي ثنا عبد هللا بن أمحد بن حنبل حدثين أيب ثنا األسود بن عامر وعبد هللا بن منري قاال ثنا شريك عن 
أيب ربيعة األايدي عن بن بريدة عن أبيه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إن هللا أمرين حبب أربعة من أصحايب 

ربين أنه حيبهم قال قلنا من هم اي رسول هللا وكلنا حنب أن نكون منهم فقال أال أن عليا منهم مث سكت مث قال أما وأخ
 أن عليا منهم مث سكت هذا حديث صحيح على شرط مسلم ومل خيرجاه 

 
بن يعقوب [ حدثين أبو علي احلافظ أنبأ أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن أيوب الصفار ومحيد بن يونس  4650] 

الزايت قاال ثنا حممد بن أمحد بن عياض بن أيب طيبة ثنا أيب ثنا حيىي بن حسان عن سليمان بن بالل عن حيىي بن 
سعيد عن أنس بن مالك رضى هللا تعاىل عنه قال كنت أخدم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقدم لرسول هللا صلى 

حب خلقك إليك أيكل معي من هذا الطري قال فقلت اللهم اجعله هللا عليه وسلم فرخ مشوي فقال اللهم ائتين أب
رجال من األنصار فجاء علي رضى هللا تعاىل عنه فقلت إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على حاجة مث جاء فقلت 

سول إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على حاجة مث جاء فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم افتح فدخل فقال ر 
هللا صلى هللا عليه وسلم ما حبسك علي فقال إن هذه آخر ثالث كرات يردين أنس يزعم إنك على حاجة فقال ما 

محلك على ما صنعت فقلت اي رسول هللا مسعت دعاءك فأحببت أن يكون رجال من قومي فقال رسول هللا إن الرجل 
رواه عن أنس مجاعة من أصحابه زايدة على  قد حيب قومه هذا حديث صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه وقد

 ثالثني نفسا مث صحت الرواية عن علي وأيب سعيد اخلدري وسفينة ويف حديث اثبت البناين عن أنس زايدة ألفاظ 
 



[ كما حدثنا به الثقة املأمون أبو القاسم احلسن بن حممد بن احلسني بن إمساعيل بن حممد بن الفضل بن  4651] 
لسكوين ابلكوفة من أصل كتابه ثنا عبيد بن كثري العامري ثنا عبد الرمحن بن دبيس وحدثنا أبو القاسم علية بن خالد ا

ثنا حممد بن عبد هللا بن سليمان احلضرمي ثنا عبد هللا بن عمر بن أابن بن صاحل قاال ثنا إبراهيم بن اثبت البصري 
نه كان شاكيا فأاته حممد بن احلجاج يعوده يف أصحاب له القصار ثنا اثبت البناين أن أنس بن مالك رضى هللا تعاىل ع

فجرى احلديث حىت ذكروا عليا رضى هللا تعاىل عنه فتنقصه حممد بن احلجاج فقال أنس من هذا أقعدوين فأقعدوه 
فقال اي بن احلجاج أال أراك تنقص علي بن أيب طالب والذي بعث حممدا صلى هللا عليه وسلم ابحلق لقد كنت خادم 

ول هللا صلى هللا عليه وسلم بني يديه وكان كل يوم خيدم بني يدي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم غالم من أبناء رس
األنصار فكان ذلك اليوم يومي فجاءت أم أمين موالة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بطري فوضعته بني يدي رسول 

يه وسلم اي أم أمين ما هذا الطائر قالت هذا الطائر أصبته هللا صلى هللا عليه وسلم فقال رسول هللا صلى هللا عل
فصنعته لك فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اللهم جئين أبحب خلقك إليك وإيل أيكل معي من هذا الطائر 

وضرب الباب فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اي أنس انظر من على الباب قلت اللهم اجعله رجال من األنصار 
ذهبت فإذا علي ابلباب قلت إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على حاجة فجئت حىت قمت من مقامي فلم ألبث ف

أن ضرب الباب فقال اي أنس انظر من على الباب فقلت اللهم اجعله رجال من األنصار فذهبت فإذا علي ابلباب 
مي فلم ألبث أن ضرب الباب فقال رسول قلت إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على حاجة فجئت حىت قمت مقا

هللا صلى هللا عليه وسلم اي أنس اذهب فأدخله فلست أبول رجل أحب قومه ليس هو من األنصار فذهبت فأدخلته 
فقال اي أنس قرب إليه الطري قال فوضعته بني يدي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فأكال مجيعا قال حممد بن احلجاج 

حضر منك قال نعم قال أعطي ابهلل عهدا أن ال أنتقص عليا بعد مقامي هذا وال أعلم أحدا اي أنس كان هذا مب
 ينتقصه إال أشنت له وجهه 

 
[ أخربان أبو بكر أمحد بن جعفر بن محدان القطيعي ببغداد من أصل كتابه ثنا عبد هللا بن أمحد بن حنبل  4652] 

بو بلج ثنا عمرو بن ميمون قال إين جلالس عند بن عباس إذ أاته تسعة حدثين أيب ثنا حيىي بن محاد ثنا أبو عوانة ثنا أ
رهط فقالوا اي بن عباس إما أن تقوم معنا وإما أن ختلو بنا من بني هؤالء قال فقال بن عباس بل أان أقوم معكم قال 

ويقول أف وتف وهو يومئذ صحيح قبل أن يعمى قال فابتدؤوا فتحدثوا فال ندري ما قالوا قال فجاء ينفض ثوبه 
وقعوا يف رجل له بضع عشرة فضائل ليست ألحد غريه وقعوا يف رجل قال له النيب صلى هللا عليه وسلم ألبعثن رجال 
ال خيزيه هللا أبدا حيب هللا ورسوله وحيبه هللا ورسوله فاستشرف هلا مستشرف فقال أين علي فقالوا إنه يف الرحى يطحن 

اء وهو أرمد ال يكاد أن يبصر قال فنفث يف عينيه مث هز الراية ثالاث فأعطاها إايه قال وما كان أحدهم ليطحن قال فج
فجاء علي بصفية بنت حيي قال بن عباس مث بعث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فالان بسورة التوبة فبعث عليا 

يب صلى هللا عليه وسلم لبين خلفه فأخذها منه وقال ال يذهب هبا إال رجل هو مين وأان منه فقال بن عباس وقال الن
عمه أيكم يواليين يف الدنيا واآلخرة قال وعلي جالس معهم فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأقبل على رجل 

منهم فقال أيكم يواليين يف الدنيا واآلخرة فأبوا فقال لعلي أنت وليي يف الدنيا واآلخرة قال بن عباس وكان علي أول 
د خدجية رضى هللا تعاىل عنها قال وأخذ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ثوبه فوضعه على علي من آمن من الناس بع

وفاطمة وحسن وحسني وقال إمنا يريد هللا ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهريا قال بن عباس وشري 
ن املشركون يرمون رسول هللا علي نفسه فلبس ثوب النيب صلى هللا عليه وسلم مث انم يف مكانه قال بن عباس وكا



صلى هللا عليه وسلم فجاء أبو بكر رضى هللا تعاىل عنه وعلي انئم قال وأبو بكر حيسب أنه رسول هللا صلى هللا عليه 
وسلم قال فقال اي نيب هللا فقال له علي إن نيب هللا صلى هللا عليه وسلم قد انطلق حنو بئر ميمون فأدركه قال فانطلق 

معه الغار قال وجعل علي رضى هللا تعاىل عنه يرمي ابحلجارة كما كان رمي نيب هللا صلى هللا عليه  أبو بكر فدخل
وسلم وهو يتضور وقد لف رأسه يف الثوب ال خيرجه حىت أصبح مث كشف عن رأسه فقالوا إنك للئيم وكان صاحبك ال 

سول هللا صلى هللا عليه وسلم يف غزوة يتضور وحنن نرميه وأنت تتضور وقد استنكران ذلك فقال بن عباس وخرج ر 
تبوك وخرج ابلناس معه قال فقال له علي أخرج معك قال فقال النيب صلى هللا عليه وسلم ال فبكى علي فقال له أما 

ترضى أن تكون مين مبنزلة هارون من موسى إال أنه ليس بعدي نيب إنه ال ينبغي أن أذهب إال وأنت خليفيت قال بن 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنت ويل كل مؤمن بعدي ومؤمنة قال بن عباس وسد رسول صلى هللا عباس وقال له 

عليه وسلم أبواب املسجد غري ابب علي فكان يدخل املسجد جنبا وهو طريقه ليس له طريق غريه قال بن عباس 
وقد أخربان هللا عز وجل يف القرآن وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من كنت مواله فإن مواله علي قال بن عباس 

إنه رضي عن أصحاب الشجرة فعلم ما يف قلوهبم فهل أخربان أنه سخط عليهم بعد ذلك قال بن عباس وقال نيب هللا 
صلى هللا عليه وسلم لعمر رضى هللا تعاىل عنه حني قال ائذن يل فاضرب عنقه قال وكنت فاعال وما يدريك لعل هللا 

ر فقال اعملوا ما شئتم هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه هبذه السياقة وقد حدثنا السيد قد اطلع على أهل بد
األوحد أبو يعلى محزة بن حممد الزيدي رضى هللا تعاىل عنه ثنا أبو احلسن علي بن حممد بن مهرويه القزويين القطان 

 ة أمحد بن حنبل رضى هللا تعاىل عنه قال مسعت أاب حامت الرازي يقول كان يعجبهم أن جيدوا الفضائل من رواي
 

[ حدثنا احلسن بن يعقوب العدل ثنا حممد بن عبد الوهاب ثنا جعفر بن عون عن مسعر عن أيب عون عن  4653] 
أيب صاحل عن علي رضى هللا تعاىل عنه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يوم بدر يل وأليب بكر عن ميني 

كائيل وإسرافيل ملك عظيم يشهد القتال ويكون يف الصف هذا حديث صحيح اإلسناد ومل أحدكما جربيل واآلخر مي
 خيرجاه 

 
[ أخربان أمحد بن جعفر القطيعي ثنا عبد هللا بن أمحد بن حنبل حدثين أيب ثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد  4654] 

الة األنصاري عن سليمان بن حممد بن  ثنا أيب عن بن إسحاق قال حدثين عبد هللا بن عبد الرمحن بن معمر أبو طو 
كعب بن عجرة عن زينب بنت أيب سعيد عن أيب سعيد اخلدري رضى هللا تعاىل عنه قال شكى علي بن أيب طالب 

الناس إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقام فينا خطيبا فسمعته يقول أيها الناس ال تشكوا عليا فوهللا إنه ألخشن 
 يل هللا هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه يف ذات هللا ويف سب

 
[ حدثنا أبو بكر بن إسحاق أنبأ زايد بن اخلليل القشريي ثنا كثري بن حيىي ثنا أبو عوانة عن أيب بلج عن  4655] 

 عمرو بن ميمون عن بن عباس رضى هللا تعاىل عنهما أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال أيكم يتوالين يف الدنيا واآلخرة
فقال لكل رجل منهم أيتوالين يف الدنيا واآلخرة فقال ال حىت مر على أكثرهم فقال علي أان أتوالك يف الدنيا واآلخرة 

 فقال أنت وليي يف الدنيا واآلخرة هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه 
 

بن أيب إايس ثنا شعبة عن  [ أخربين عبد الرمحن بن احلسن القاضي هبمدان ثنا إبراهيم بن احلسني ثنا آدم 4656] 



أيب إسحاق عن عبد الرمحن بن يزيد عن علقمة عن عبد هللا قال كنا نتحدث أن أقضى أهل املدينة علي بن أيب 
 طالب رضى هللا تعاىل عنه هذا حديث صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه 

 
حدثين أيب ثنا سعيد بن حممد الوراق عن [ أخربان أمحد بن جعفر القطيعي ثنا عبد هللا بن أمحد بن حنبل  4657] 

علي بن احلزور قال مسعت أاب مرمي الثقفي يقول مسعت عمار بن ايسر رضى هللا تعاىل عنه يقول مسعت رسول هللا صلى 
هللا عليه وسلم يقول لعلي اي علي طوىب ملن أحبك وصدق فيك وويل ملن أبغضك وكذب فيك هذا حديث صحيح 

 اإلسناد ومل خيرجاه 
 

[ حدثين علي بن محشاذ ثنا العباس بن الفضل األسفاطي ثنا أمحد بن يونس ثنا أبو بكر بن عياش عن  4658] 
األعمش عن عمرو بن مرة عن أيب البخرتي قال قال علي رضى هللا تعاىل عنه بعثين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

من القضاء ما ال علم يل به قال فوضع يده على  إىل اليمن قال فقلت اي رسول هللا أين رجل شاب وأنه يرد علي
صدري وقال اللهم ثبت لسانه واهد قلبه فما شككت يف القضاء أو يف قضاء بعد هذا حديث صحيح على شرط 

 الشيخني ومل خيرجاه 
 

نس [ أخربين عبد هللا بن حممد بن موسى العدل ثنا حممد بن أيوب أنبأ إبراهيم بن موسى ثنا عيسى بن يو  4659] 
ثنا األجلح عن الشعيب عن عبد هللا بن اخلليل عن زيد بن أرقم قال بينا أان عند رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذ 

جاءه رجل من أهل اليمن فجعل حيدث النيب صلى هللا عليه وسلم وخيربه فقال اي رسول هللا أتى عليا رضى هللا تعاىل 
مرأة يف طهر واحد فقال الثنني طيبا نفسا هبذا الولد مث قال أنتم شركاء عنه ثالثة نفر خيتصمون يف ولد وقعوا على ا

متشاكسون أين مقرع بينكم فمن قرع له فله الولد وعليه ثلثا الدية لصاحبيه فأقرع بينهم فقرع ألحدهم فدفع إليه 
 الولد قال فضحك النيب صلى هللا عليه وسلم حىت بدت نواجذه أو قال أضراسه 

 
اه علي بن محشاذ ثنا بشر بن موسى ثنا احلميدي ثنا سفيان ثنا األجلح هبذا وزاد فيه فقال النيب [ حدثن 4660] 

صلى هللا عليه وسلم ما أعلم فيها إال ما قال علي هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه وقد زاد احلديث أتكيدا 
 برواية بن عيينة وقد اتبع أبو إسحاق السبيعي األجلح يف روايته 

 
[ حدثنا أبو بكر حممد بن أمحد بن ابلويه ثنا حممد بن أمحد بن النضر األزدي قال حدثين جدي معاوية بن  4661] 

عمرو ثنا زائدة ثنا عبد هللا بن حممد بن عقيل عن جابر بن عبد هللا رضى هللا تعاىل عنهما قال مشيت مع النيب صلى 
هللا صلى هللا عليه وسلم ليدخلن رجل من أهل اجلنة فدخل أبو  هللا عليه وسلم إىل امرأة فذحبت لنا شاة فقال رسول

بكر رضى هللا تعاىل عنه مث قال ليدخلن رجل من أهل اجلنة فدخل عمر رضى هللا تعاىل عنه مث قال ليدخلن رجل من 
سناد أهل اجلنة اللهم إن شئت فاجعله عليا قال فدخل علي بن أيب طالب رضى هللا تعاىل عنه هذا حديث صحيح اإل

 ومل خيرجاه 
 

[ حدثنا أبو بكر بن إسحاق أنبأ عبيد بن حامت احلافظ ثنا حممد بن حامت املؤدب ثنا سيف بن حممد ثنا  4662] 



سفيان الثوري عن سلمة بن كهيل عن أيب صادق عن األغر عن سلمان رضى هللا تعاىل عنه قال قال رسول هللا صلى 
 أولكم إسالما علي بن أيب طالب  هللا عليه وسلم أولكم واردا على احلوض

 
[ أخربان أمحد بن جعفر القطيعي ثنا عبد هللا بن أمحد بن حنبل حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن  4663] 

عمرو بن مرة عن أيب محزة عن زيد بن أرقم رضى هللا تعاىل عنه قال إن أول من أسلم مع رسول هللا صلى هللا عليه 
طالب رضى هللا تعاىل عنه هذا حديث صحيح اإلسناد وإمنا اخلالف يف هذا احلرف أن أاب بكر  وسلم علي بن أيب

 الصديق رضى هللا تعاىل عنه كان أول الرجال البالغني إسالما وعلي بن أيب طالب تقدم إسالمه قبل البلوغ 
 

س ثنا كثري بن حيىي ثنا أبو عوانة داود [ أخربين أبو بكر إمساعيل بن الفقيه ابلري ثنا أبو حامت حممد بن إدري 4664] 
بن أيب عوف عن عبد الرمحن بن أيب زايد أنه مسع عبد هللا بن احلارث بن نوفل يقول ثنا أبو سعيد اخلدري رضى هللا 
تعاىل عنه أن النيب صلى هللا عليه وسلم دخل على فاطمة رضى هللا تعاىل عنها فقال أين وإايك وهذا النائم يعين عليا 

 ا يعين احلسن واحلسني لفي مكان واحد يوم القيامة هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه ومه
 

[ أخربان أمحد بن جعفر القطيعي ثنا عبد هللا بن أمحد بن حنبل حدثين أيب ثنا سيار بن حامت ثنا جعفر بن  4665] 
ن كان حامل راية رسول هللا صلى هللا سليمان ثنا مالك بن دينار قال سألت سعيد بن جبري فقلت اي أاب عبد هللا م

عليه وسلم قال فنظر إيل وقال كأنك رخي البال فغضبت وشكوته إىل إخوانه من القراء فقلت أال تعجبون من سعيد 
أين سألته من كان حامل راية رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فنظر إيل وقال إنك لرخي البال قالوا إنك سألته وهو 

وقد الذ ابلبيت فسله اآلن فسألته فقال كان حاملها علي رضى هللا تعاىل عنه هكذا مسعته من عبد خائف من احلجاج 
هللا بن عباس هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه وهلذا احلديث شاهد من حديث زنفل العريف وفيه طول فلم 

 أخرجه 
 

اسطي ثنا شهاب بن عباد ثنا حممد بن [ حدثنا أبو بكر بن إسحاق أنبأ حممد بن عيسى بن السكن الو  4666] 
بشر ثنا احلسن بن حي عن أيب ربيعة األايدي عن احلسن عن أنس قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اشتاقت 

 اجلنة إىل ثالثة علي وعمار وسلمان هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه 
 

بور ثنا أبو جعفر حممد بن عبد هللا احلضرمي ثنا عقبة بن [ حدثنا أبو حممد أمحد بن عبد هللا املزين بنيسا 4667] 
قبيصة حدثين أيب ثنا عمار بن سيف عن إمساعيل بن أيب خالد عن بن أيب أوىف رضى هللا تعاىل عنه قال قال رسول هللا 

ين هذا صلى هللا عليه وسلم سألت ريب عز وجل أن ال أزوج أحدا من أميت وال أتزوج إال كان معي يف اجلنة فأعطا
 حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه 

 
[ حدثنا أبو بكر بن إسحاق أنبأ حممد بن أيوب أان عمرو بن احلصني العقيلي أنبأ حيىي بن العالء الرازي ثنا  4668] 

هالل بن أيب محيد عن عبد هللا بن أسعد بن زرارة عن أبيه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أوحي إيل يف علي 
 ث أنه سيد املسلمني وإمام املتقني الغر احملجلني هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه ثال



 
[ أخربين علي بن عبد الرمحن بن عيسى السبيعي ابلكوفة ثنا احلسني بن احلكم اجليزي ثنا احلسني بن  4669] 

أيب طلحة قال حججنا فمرران على احلسن األشقر ثنا سعيد بن خثيم اهلاليل عن الوليد بن يسار اهلمداين عن علي بن 
احلسن بن علي ابملدينة ومعنا معاوية بن حديج فقيل للحسن إن هذا معاوية بن حديج الساب لعلي فقال علي به 
فأيت به فقال أنت الساب لعلي فقال ما فعلت فقال وهللا إن لقيته وما أحسبك تلقاه يوم القيامة لتجده قائما على 

عليه وسلم يذود عنه راايت املنافقني بيده عصا من عوسج حدثنيه الصادق املصدوق  حوض رسول هللا صلى هللا
 صلى هللا عليه وسلم وقد خاب من افرتى هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه 

 
[ أخربان أبو العباس حممد بن أمحد احملبويب مبرو ثنا سعيد بن مسعود ثنا عبيد هللا بن موسى أنبأ إسرائيل  4670] 

ثين حممد بن صاحل بن هانئ ثنا حيىي بن حممد بن حيىي والسري بن خزمية وحممد بن عمرو بن النضر قالوا ثنا أمحد وحد
بن يونس ثنا إسرائيل عن أيب إسحاق عن عبد الرمحن بن أيب ليلى عن علي رضى هللا تعاىل عنه قال قال يل رسول هللا 

لتهن غفر هللا لك على أنه مغفور لك ال إله إال هللا العلي العظيم صلى هللا عليه وسلم اي علي أال أعلمك كلمات إن ق
ال إله إال هللا احلليم الكرمي سبحان هللا رب العرش العظيم واحلمد هلل رب العاملني هذا حديث صحيح على شرط 

 الشيخني ومل خيرجاه 
 

 أيب ثنا عبد هللا بن حممد بن شيبة [ أخربان أمحد بن جعفر القطيعي ثنا عبد هللا بن أمحد بن حنبل حدثين 4671] 
قال ثنا جرير بن عبد احلميد عن مغرية عن أيب موسى عن أم سلمة رضى هللا تعاىل عنها قالت والذي أحلف به إن  

كان علي ألقرب الناس عهدا برسول هللا صلى هللا عليه وسلم عدان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم غداة وهو يقول 
رارا فقالت فاطمة رضى هللا تعاىل عنها كأنك بعثته يف حاجة قالت فجاء بعد قالت أم سلمة جاء علي جاء علي م

فظننت أن له إليه حاجة فخرجنا من البيت فقعدان عند الباب وكنت من أدانهم إىل الباب فأكب عليه رسول هللا 
من نومه ذلك فكان علي أقرب  صلى هللا عليه وسلم وجعل يساره ويناجيه مث قبض رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

 الناس عهدا هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه 
 

[ حدثنا علي بن محشاذ العدل ثنا العباس بن الفضل األسفاطي ثنا علي بن عبد هللا املديين وإبراهيم بن  4672] 
أيب عثمان النهدي أن  حممد بن عرعرة قاال ثنا حرمي بن عمارة حدثين الفضل بن عمرية أخربين ميمون الكردي عن

عليا رضى هللا تعاىل عنه قال بينما رسول هللا صلى هللا عليه وسلم آخذ بيدي وحنن يف سكك املدينة إذ مرران حبديقة 
 فقلت اي رسول هللا ما أحسنها من حديقة قال لك يف اجلنة أحسن منها هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه 

 
لسجزي ببغداد ثنا عبد العزيز بن معاوية البصري ثنا عبد العزيز بن اخلطاب ثنا [ حدثنا دعلج بن أمحد ا 4673] 

انصح بن عبد هللا احمللمي عن عطاء بن السائب عن أنس بن مالك رضى هللا تعاىل عنه قال دخلت مع النيب صلى هللا 
وعمر رضى هللا تعاىل عنهما عليه وسلم على علي بن أيب طالب رضى هللا تعاىل عنه يعوده وهو مريض وعنده أبو بكر 

فتحوال حىت جلس رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال أحدمها لصاحبه ما أراه إال هالك فقال رسول هللا صلى هللا 
 عليه وسلم أنه لن ميوت إال مقتوال ولن ميوت حىت ميأل غيظا 



 
ب املعمري ثنا حممد بن محيد ثنا [ حدثنا أبو سعيد أمحد بن يعقوب الثقفي ثنا احلسن بن علي بن شبي 4674] 

سلمة بن الفضل حدثين أبو زيد األحول عن عقاب بن ثعلبة حدثين أبو أيوب األنصاري يف خالفة عمر بن اخلطاب 
 رضى هللا تعاىل عنه قال أمر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم علي بن أيب طالب بقتال الناكثني والقاسطني واملارقني 

 
بو بكر بن ابلويه ثنا حممد بن يونس القرشي ثنا عبد العزيز بن اخلطاب ثنا علي بن غراب بن [ حدثناه أ 4675] 

أيب فاطمة عن األصبغ بن نباتة عن أيب أيوب األنصاري رضى هللا تعاىل عنه قال مسعت النيب صلى هللا عليه وسلم 
لنهرواانت وابلشعفات قال أبو أيوب قلت اي يقول لعلي بن أيب طالب تقاتل الناكثني والقاسطني واملارقني ابلطرقات وا

 رسول هللا مع من تقاتل هؤالء األقوام قال مع علي بن أيب طالب 
 

[ حدثنا أبو حفص عمر بن أمحد اجلمحي مبكة ثنا علي بن عبد العزيز ثنا عمرو بن عون ثنا هشيم عن  4676] 
عنه قال إن مما عهد إيل النيب صلى هللا عليه وسلم إمساعيل بن سامل عن أيب إدريس األودي عن علي رضى هللا تعاىل 
 أن األمة ستغدر يب بعده هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه 

 
[ أخربان أمحد بن سهل الفقيه ببخارا ثنا سهل بن املتوكل ثنا أمحد بن يونس ثنا حممد بن فضيل عن أيب  4677] 

تعاىل عنهما قال قال النيب صلى هللا عليه وسلم لعلي أما حيان التيمي عن سعيد بن جبري عن بن عباس رضى هللا 
إنك ستلقى بعدي جهدا قال يف سالمة من ديين قال يف سالمة من دينك هذا حديث صحيح على شرط الشيخني 

 ومل خيرجاه 
 

أعني  [ حدثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه أان أبو مسلم ثنا إبراهيم بن بشار ثنا سفيان عن عبد امللك بن 4678] 
عن أيب حرب عن األسود الديلي عن أبيه عن علي رضى هللا تعاىل عنه قال أاتين عبد هللا بن سالم وقد وضعت رجلي 

يف الغرز وأان أريد العراق فقال ال أتيت العراق فإنك إن أتيته أصابك به ذابب السيف قال علي وأمي هللا لقد قاهلا يل 
ل أبو األسود فقلت يف نفسي اي هللا ما رأيت كاليوم رجل حمارب حيدث الناس رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قبلك قا

 مبثل هذا هذا حديث صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه 
 

[ أخربان أبو عبد هللا حممد بن عبد هللا الصفار ثنا احلسن بن علي بن حبر بن بري ثنا أيب وأخربان أمحد بن  4679] 
بن أمحد بن حنبل حدثين أيب ثنا علي بن حبر بن بري ثنا عيسى بن يونس ثنا حممد بن جعفر القطيعي ثنا عبد هللا 

إسحاق حدثين يزيد بن حممد بن خثيم احملاريب عن حممد بن كعب القرظي عن حممد بن خثيم عن عمار بن ايسر رضى 
صلى هللا عليه وسلم وأقام هبا رأينا هللا تعاىل عنه قال كنت أان وعلي رفيقني يف غزوة ذي العشرية فلما نزهلا رسول هللا 

انسا من بين مدجل يعملون يف عني هلم يف خنل فقال يل علي اي أاب اليقظان هل لك أن أتيت هؤالء فننظر كيف يعملون 
فجئناهم فنظران إىل عملهم ساعة مث غشينا النوم فانطلقت أان وعلي فاضطجعنا يف صور من النخل يف دقعاء من 

 ما أيقظنا إال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حيركنا برجله وقد ترتبنا من تلك الدقعاء فقال رسول الرتاب فنمنا فوهللا
هللا صلى هللا عليه وسلم اي أاب تراب ملا يرى عليه من الرتاب فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أال أحدثكما أبشقى 



الذي عقر الناقة والذي يضر بك اي علي على هذه يعين قرنه حىت الناس رجلني قلنا بلى اي رسول هللا قال أحيمر مثود 
تبتل هذه من الدم يعين حليته هذا حديث صحيح على شرط مسلم ومل خيرجاه هبذه الزايدة إمنا اتفقا على حديث أيب 

 حازم عن سهل بن سعد قم أاب تراب 
 

احلارث بن منصور ثنا إسرائيل عن أيب  [ حدثنا أبو بكر بن إسحاق أنبأ حممد بن عيسى بن السكن ثنا 4680] 
إسحاق عن جرى بن كليب العامري قال ملا سار علي إىل صفني كرهت القتال فأتيت املدينة فدخلت على ميمونة 
بنت احلارث فقالت ممن أنت قلت من أهل الكوفة قالت من أيهم قلت من بين عامر قالت رحبا على رحب وقراب 

قلت سار علي إىل صفني وكرهت القتال فجئنا إىل ها هنا قالت أكنت ابيعته قال على قرب جتيء ما جاء بك قال 
 قلت نعم قالت فارجع إليه فكن معه فوهللا ما ضل وال ضل به هذا حديث صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه 

 
ق اجلعفي ثنا عبد [ حدثنا دعلج بن أمحد السجزي ثنا علي بن عبد العزيز بن معاوية ثنا إبراهيم بن إسحا 4681] 

هللا بن عبد ربه العجلي ثنا شعبة عن قتادة عن محيد بن عبد الرمحن عن أيب سعيد اخلدري عن عمران بن حصني قال 
قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم النظر إىل علي عبادة هذا حديث صحيح اإلسناد وشواهده عن عبد هللا بن 

 مسعود صحيحة 
 

ي بن قانع احلافظ ثنا صاحل بن مقاتل بن صاحل ثنا حممد بن عبد بن عتبة ثنا عبد هللا بن [ حدثنا عبد الباق 4682] 
حممد بن سامل ثنا حيىي بن عيسى الرملي عن األعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد هللا قال قال رسول هللا صلى هللا 

 عي عليه وسلم النظر إىل وجه علي عبادة اتبعه عمرو بن مرة عن إبراهيم النخ
 

[ حدثنا أبو بكر حممد بن أمحد بن حيىي القاري ثنا املسيب بن زهري الضيب ثنا عاصم بن علي ثنا  4683] 
املسعودي عن عمرو بن مرة عن إبراهيم عن علقمة عن عبد هللا بن مسعود رضى هللا تعاىل عنه قال قال رسول هللا 

 صلى هللا عليه وسلم النظر إىل وجه علي عبادة 
 

حدثنا احلسن بن يعقوب وإبراهيم بن عصمة العدالن قاال ثنا السري بن خزمية ثنا معلى بن راشد ثنا  [ 4684] 
وهيب بن خالد عن جعفر بن حممد عن أبيه عن علي بن احلسني أن عمر بن اخلطاب رضى هللا تعاىل عنه خطب إىل 

البن أخي عبد هللا بن جعفر فقال عمر علي رضى هللا تعاىل عنه أم كلثوم فقال انكحنيها فقال علي إين أرصدها 
أنكحنيها فوهللا ما من الناس أحد يرصد من أمرها ما أرصده فأنكحه علي فأتى عمر املهاجرين فقال أال هتنوين فقالوا 

مبن اي أمري املؤمنني فقال أبم كلثوم بنت علي وابنة فاطمة بنت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إين مسعت رسول هللا 
 عليه وسلم يقول كل نسب وسبب ينقطع يوم القيامة إال ما كان من سبيب ونسيب فأحببت أن يكون بيين صلى هللا

 وبني رسول هللا صلى هللا عليه وسلم نسب وسبب هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه 
 

ن إبراهيم وحممد [ حدثين حممد بن صاحل بن هانئ ثنا أمحد بن سلمة وحممد بن شاذان قاال ثنا إسحاق ب 4685] 
بن رافع قاال ثنا عبد الرزاق أان النعمان بن أيب شيبة عن سفيان الثوري عن أيب إسحاق عن زيد بن يثيع عن حذيفة 



رضى هللا تعاىل عنه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إن وليتموها أاب بكر فزاهد يف الدنيا راغب يف اآلخرة ويف 
ر فقوي أمني ال خياف يف هللا لومة الئم وإن وليتموها عليا فهاد مهتد يقيمكم على جسمه ضعف وإن وليتموها عم

 صراط مستقيم هذا حديث صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه 
 

[ عن حيان األسدي مسعت عليا يقول قال يل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إن األمة ستغدر بك بعدي  4686] 
لى سنيت من أحبك أحبين ومن أبغضك أبغضين وإن هذه ستخضب من هذا يعين وأنت تعيش على مليت وتقتل ع

 حليته من رأسه صحيح 
 

 ذكر مقتل أمري املؤمنني علي بن أيب طالب رضى هللا تعاىل عنه أبصح األسانيد على سبيل االختصار 
 

ا إمساعيل بن موسى [ حدثين أبو الطيب حممد بن أمحد الذهلي ثنا جعفر بن أمحد بن نصر احلافظ ثن 4687] 
السدي ثنا شريك عن عثمان عن أيب زرعة عن زيد بن وهب قال قدم على علي وفد من أهل البصرة وفيهم رجل من 

اخلوارج يقال له اجلعد بن نعجة فحمد هللا وأثىن عليه وصلى على النيب صلى هللا عليه وسلم مث قال اتق هللا اي علي 
ضربة على هذا ختضب هذه قال وأشار علي إىل رأسه وحليته بيده قضاء فإنك ميت فقال علي ال ولكين مقتول 

مقضي وعهد معهود وقد خاب من افرتى مث عاب عليا يف لباسه فقال لو لبست لباسا خريا من هذا فقال أن لباسي 
 هذا أبعد يل من الكرب وأجدر أن يقتدي من املسلمون 

 
لف الدوري ثنا سوار بن عبد هللا العنربي ثنا املعتمر قال قال أيب [ حدثنا األستاذ أبو الوليد اهليثم بن خ 4688] 

حدثنا احلريث بن خمشي أن عليا قتل صبيحة إحدى وعشرين من رمضان قال فسمعت احلسن بن علي يقول وهو 
خيطب وذكر مناقب علي فقال قتل ليلة أنزل القرآن وليلة أسري بعيسى وليلة قبض موسى قال وصلى عليه احلسن 

 علي عليهما السالم هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه بن 
 

[ وحدثنا أبو الوليد ثنا اهليثم بن خلف ثنا علي بن الربيع األنصاري ثنا حفص بن غياث عن أيب روح عن  4689] 
 موىل لعلي أن احلسن صلى على علي وكرب عليه أربعا 

 
الرمحن بن أيب حامت حدثين أيب ثنا عمرو بن طلحة  [ فحدثين أبو سعيد أمحد بن حممد النخعي ثنا عبد 4690] 

القناد ثنا أسباط بن نصر قال مسعت إمساعيل بن عبد الرمحن السدي يقول كان عبد الرمحن بن ملجم املرادي عشق 
امرأة من اخلوارج من تيم الرابب يقال هلا قطام فنكحها وأصدقها ثالثة آالف درهم وقتل علي رضى هللا تعاىل عنه ويف 

 ذلك قال الفرزدق 
 فلم أر مهرا ساقه ذو مساحة 
 كمهر قطام بني غري معجم 

 ثالثة آالف وعبد وقينة 
 وضرب علي ابحلسام املصمم 



 فال مهر أغلى من علي وإن غال 
 وال فتك إال دون فتك بن ملجم 

 
د العزيز بن اخلطاب ثنا [ أخربان أبو بكر حممد بن حممد بن عون املقري ببغداد ثنا حممد بن يونس ثنا عب 4691] 

علي بن غراب عن جمالد عن الشعيب قال ملا ضرب بن ملجم عليا تلك الضربة أوصى به علي فقال قد ضربين 
 فأحسنوا إليه وألينوا له فراشه فإن أعش فهضم أو قصاص وإن أمت فعاجلوه فإين خماصمه عند ريب عز وجل 

 
حممود بن غيالن ثنا أبو أمحد الزبريي ثنا شريك عن عمران بن ظبيان [ حدثنا الوليد ثنا اهليثم بن خلف ثنا  4692] 

عن أيب حيىي قال ملا جاءوا اببن ملجم إىل علي قال اصنعوا به ما صنع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم برجل جعل له 
 على أن يقتله فأمر أن يقتل وحيرق ابلنار 

 
 ثنا أمحد بن سيار اإلمام حدثنا رافع بن حرب الليثي ثنا حكيم [ فأخربين أبو عباس حممد بن أمحد احملبويب 4693] 

 بن زيد عن أيب إسحاق اهلمداين قال رأيت قاتل علي بن أيب طالب حيرق ابلنار يف أصحاب الرماح 
 

[ أخربين أمحد بن ابلويه العقصي ثنا حممد بن عثمان بن أيب شيبة ثنا عباد بن يعقوب ثنا نواح بن دراج عن  4694] 
مد بن إسحاق عن الزهري أن أمساء األنصارية قالت ما رفع حجر إبيلياء ليلة قتل علي إال ووجد حتته دم عبيط حم

 قال احلاكم قد اختلفت الرواايت يف مبلغ سن أمري املؤمنني حني قتل 
 

دي ثنا [ فحدثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه وعلي بن محشاذ العدل قاال أان بشر بن موسى ثنا احلمي 4695] 
 سفيان ثنا جعفر بن حممد عن أبيه قال قتل علي رضى هللا تعاىل عنه وهو بن مثان ومخسني 

 
[ وحدثنا حممد بن أمحد بن بطة األصبهاين ثنا احلسن بن اجلهم ثنا احلسني بن الفرج ثنا حممد بن عمر  4696] 

بن حممد بن عقيل قال مسعت بن احلنفية  حدثين علي بن عمر بن علي بن احلسني بن علي بن أيب طالب ثنا عبد هللا
يف السنة اليت مات فيها حني دخلت سنة إحدى ومثانني قال هذه يل مخس وستون جاوزت سن أيب مات أيب وهو بن 
ثالث وستني ومات بن احلنفية يف تلك السنة قال احلاكم فأما مدة خالفة أمري املؤمنني علي رضى هللا تعاىل عنه فعلى 

 صطفى صلى هللا عليه وسلم ما حكم به امل
 

[ حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن مرزوق البصري مبصر ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث  4697] 
بن سعيد حدثين أيب ثنا سعيد بن مجهان عن سفينة أيب عبد الرمحن موىل النيب صلى هللا عليه وسلم أن النيب صلى هللا 

لنبوة ثالثون سنة قال سعيد أمسك أبو بكر سنتني وعمر بن اخلطاب عشر سنني وعثمان بن عليه وسلم قال خالفة ا
 عفان اثنيت عشرة سنة وعلي ست سنني 

 
[ حدثنا أبو بكر بن إسحاق أان عبد هللا بن أمحد بن حنبل ثنا عمرو بن عبد هللا األودي ثنا حممد بن بشر  4698] 



خطبنا علي رضى هللا تعاىل عنه حني ضربه بن ملجم فقلنا اي أمري  عن موسى بن مطري عن صعصعة بن صوحان قال
املؤمنني إستخلف علينا فقال أترككم كما تركنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قلنا اي رسول هللا إستخلف علينا فقال 

 رضى هللا تعاىل عنه  إن يعلم هللا فيكم خريا يول عليكم خياركم قال علي فعلم هللا فينا خريا فوىل علينا أاب بكر
 

[ حدثنا بكر بن حممد بن محدان الصرييف مبرو ثنا حممد بن يونس بن موسى القرشي ثنا انئل بن جنيح ثنا  4699] 
فطر بن خليفة عن حبيب بن أيب اثبت قال دخل صعصعة بن صوحان على علي فقال اي أمري املؤمنني من تستخلف 

 يستخلف عليكم خريكم قال صعصعة فعلم هللا يف قلوبنا شرا فاستخلف علينا  علينا قال إن علم هللا يف قلوبكم خريا
 

[ حدثنا أبو نصر أمحد بن سهل الفقيه ببخارا ثنا صاحل بن حممد بن حبيب احلافظ ثنا علي بن اجلعد ثنا  4700] 
يعة يزعمون أن زهري بن معاوية قال مسعت أاب إسحاق حيدث عن عمرو األصم قال قلت للحسن بن علي إن هذه الش

 عليا مبعوث قبل يوم القيامة قال كذبوا وهللا ما هؤالء بشيعته لو علمنا أنه مبعوث ما زوجنا نساءه وال أقسمنا ماله 
 

[ أخربان أبو عبد هللا حممد بن عبد هللا الزاهد ثنا حممد بن إمساعيل السلمي ثنا عبد الغفار بن داود احلراين  4701] 
عدي بن عبد الرمحن عن عبد هللا بن حممد بن احلنفية قال قالوا أليب اي مهدي السالم عليك ثنا موسى بن أعني عن 

 قال سبحان هللا أمل أهنكم عن هذا إمنا املهدي من هدي هللا عز وجل 
 

 ذكر البيان الواضح أن أمري املؤمنني علي بن أيب طالب رضى هللا تعاىل عنه
هم أاب بكر وعمر وعثمان رضى هللا تعاىل عنهم مبا ليسوا أبهل وسهم بقي من خواص أوليائه مجاعة وهجرهم لذكر 

غريهم من أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حىت فارقوه وتوجهوا إىل حروراء منهم عبد هللا بن الكواء 
 اليشكري وشبيب بن ربعي التميمي

 
ا علي بن املنذر ثنا حممد بن فضيل عن [ حدثين سعيد بن أمحد بن حممد النخعي ثنا عبدان األهوازي ثن 4702] 

األعمش عن أيب وائل أن عبد هللا بن الكواء وشبيب بن ربعي وانسا معهما اعتزلوا عليا بعد انصرافه من صفني إىل 
الكوفة ملا أنكر عليهم من سب أيب بكر وعمر رضى هللا تعاىل عنهما فمن بعدمها من أصحاب رسول هللا صلى هللا 

وه وخرجوا عليه فخرج إليهم علي وحاجهم ورجع عن غري قتال ويف حديث أيب إسحاق الفزاري عن عليه وسلم فخالف
 شعبة عن سلمة بن كهيل عن أيب جحيفة زايدة ألفاظ منها إميان علي أين ال أساكنكم يف بلدة حىت ألقى هللا عز وجل 

 
بد هللا بن منري أان عامر بن السري عن أيب [ وأخربين أبو سعيد النخعي ثنا عبدان األهوازي ثنا حممد بن ع 4703] 

اجلحاف عن معاوية بن ثعلبة عن أيب ذر رضى هللا تعاىل عنه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لعلي من فارقين 
 فقد فارق هللا ومن فارقك فقد فارقين 

 
 بن عبد احلميد ثنا شريك عن [ حدثنا علي بن محشاذ العدل ثنا حممد بن عثمان بن أيب شيبة ثنا حيىي 4704] 

عمران بن ظبيان عن أيب حيىي قال اندى رجل من الغالني عليا وهو يف الصالة صالة الفجر فقال ولقد أوحي إليك 



وإىل الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من اخلاسرين فأجابه علي وهو يف الصالة فاصرب إن وعد 
يوقنون هذه أحاديث صحيحة األسانيد وليست مبسندة فكنت أحكم عليها على ما  هللا حق وال يستخفنك الذين ال

 جرى به الرسم 
 

 ومن مناقب أهل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
[ حدثنا أبو بكر أمحد بن سلمان الفقيه وأبو العباس حممد بن يعقوب قاال ثنا احلسن بن مكرم البزار ثنا  4705] 

رمحن بن عبد هللا بن دينار عن شريك بن أيب منر عن عطاء بن يسار عن أم سلمة قالت يف عثمان بن عمر ثنا عبد ال
بييت نزلت } إمنا يريد هللا ليذهب عنكم الرجس أهل البيت { قالت فأرسل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إىل علي 

 ومل خيرجاه وفاطمة واحلسن واحلسني فقال هؤالء أهل بييت هذا حديث صحيح على شرط البخاري 
 

[ حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا الربيع بن سليمان املرادي وحبر بن نصر اخلوالين قاال ثنا بشر بن  4706] 
بكر وثنا األوزاعي حدثين أبو عمار حدثين واثلة بن األسقع قال أتيت عليا فلم أجده فقالت يل فاطمة انطلق إىل 

فجاء مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فدخال ودخلت معهما فدعا رسول  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يدعوه
هللا صلى هللا عليه وسلم احلسن واحلسني فأقعد كل واحد منهما على فخذيه وأدىن فاطمة من حجره وزوجها مث لف 

بييت اللهم أهل  عليهم ثواب وقال إمنا يريد هللا ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهريا مث قال هؤالء أهل
 بييت أحق هذا حديث صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه 

 
[ حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا الربيع بن سليمان املرادي وحبر بن نصر اخلوالين قاال ثنا بشر بن  4707] 

ثنا مصعب بن شيبة عن صفية أمحد احملبويب مبرو ثنا سعيد بن مسعود ثنا عبيد هللا بن موسى أان زكراي بن أيب زائدة 
بنت شيبة قالت حدثتين أم املؤمنني عائشة رضى هللا تعاىل عنها قالت خرج النيب صلى هللا عليه وسلم غداة وعليه 

مرط مرجل من شعر أسود فجاء احلسن واحلسني فأدخلهما معه مث جاءت فاطمة فأدخلها معهما مث جاء علي فأدخله 
يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهريا هذا حديث صحيح على شرط الشيخني معهم مث قال إمنا يريد هللا ل

 ومل خيرجاه 
 

[ كتب إيل أبو إمساعيل حممد بن النحوي يذكر أن احلسن بن عرفة حدثهم قال حدثين علي بن اثبت  4708] 
ى رسول هللا صلى هللا اجلزري ثنا بكري بن مسمار موىل عامر بن سعد مسعت عامر بن سعد يقول قال سعد نزل عل

 عليه وسلم الوحي فأدخل عليا وفاطمة وابنيهما حتت ثوبه مث قال اللهم هؤالء أهلي وأهل بييت 
 

[ حدثين أبو احلسن إمساعيل بن حممد الفضل بن حممد الشعراين ثنا جدي ثنا أبو بكر بن أيب شيبة احلزامي  4709] 
لرمحن بن أيب بكر املليكي عن إمساعيل بن عبد هللا بن جعفر بن أيب ثنا حممد بن إمساعيل بن أيب فديك حدثين عبد ا

طالب عن أبيه قال ملا نظر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إىل رمحة هابطة قال ادعوا يل ادعوا يل فقالت صفية من اي 
عليه وسلم كساءه مث  رسول هللا قال أهل بييت عليا وفاطمة واحلسن واحلسني فجيء هبم فألقى عليهم النيب صلى هللا

رفع يديه مث قال اللهم هؤالء آيل فصل على حممد وعلى آل حممد وأنزل هللا عز وجل } إمنا يريد هللا ليذهب عنكم 



الرجس أهل البيت ويطهركم تطهريا { هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه وقد صحت الرواية على شرط الشيخني 
 علمهم الصالة على آله أنه علمهم الصالة على أهل بيته كما 

 
[ حدثنا أبو بكر أمحد بن سلمان الفقيه ببغداد ثنا أمحد بن زهري بن حرب ثنا أبو سلمة موسى بن إمساعيل  4710] 

ثنا عبد الواحد بن زايد ثنا أبو فروة حدثين عبد هللا بن عيسى بن عبد الرمحن بن أيب ليلى أنه مسع عبد الرمحن بن أيب 
ب بن عجرة فقال أال أهدي لك هدية مسعتها من النيب صلى هللا عليه وسلم قلت بلى قال ليلى يقول لقيين كع

فاهدها إيل قال سألنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقلنا اي رسول هللا كيف الصالة عليكم أهل البيت قال قولوا 
محيد جميب اللهم ابرك على  اللهم صل على حممد وعلى آل حممد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك

حممد وعلى آل حممد كما ابركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك محيد جميد وقد روى هذا احلديث إبسناده 
وألفاظه حرفا بعد حرف اإلمام حممد بن إمساعيل البخاري عن موسى بن إمساعيل يف اجلامع الصحيح وإمنا خرجته 

 مجيعا هم وأبو فروة وعروة بن احلارث اهلمداين بن أوثق التابعني ابلكوفة  ليعلم املستفيد أن أهل البيت واآلل
 

[ حدثنا أبو بكر حممد بن احلسني بن مصلح الفقيه ابلري ثنا حممد بن أيوب ثنا حيىي بن املغرية السعدي  4711] 
رضى هللا تعاىل عنه قال  ثنا جرير بن عبد احلميد عن احلسن بن عبد هللا النخعي عن مسلم بن صبيح عن زيد بن أرقم

قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إين اترك فيكم الثقلني كتاب هللا وأهل بييت وإهنما لن يتفرقا حىت يردا علي احلوض 
 هذا حديث صحيح اإلسناد على شرط الشيخني ومل خيرجاه 

 
نا إبراهيم بن احلسني بن ديزيل ثنا [ حدثنا أبو جعفر أمحد بن عبيد بن إبراهيم احلافظ األسدي هبمدان ث 4712] 

إمساعيل بن أيب أويس ثنا أيب عن محيد بن قيس املكي عن عطاء بن أيب رابح وغريه من أصحاب بن عباس عن عبد 
هللا بن عباس رضى هللا تعاىل عنهما أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال اي بين عبد املطلب إين سألت هللا لكم 

مكم وأن يهدي ضالكم وأن يعلم جاهلكم وسألت هللا أن جيعلكم جوداء جنداء رمحاء فلو أن رجال ثالاث أن يثبت قائ
صفن بني الركن واملقام فصلى وصام مث لقي هللا وهو مبغض ألهل بيت حممد دخل النار هذا حديث حسن صحيح 

 على شرط مسلم ومل خيرجاه 
 

بن أمحد بن حنبل حدثين أيب ثنا تليد بن سليمان ثنا أبو  [ أخربان أمحد بن جعفر القطيعي ثنا عبد هللا 4713] 
اجلحاف عن أيب حازم عن أيب هريرة رضى هللا تعاىل عنه قال نظر النيب صلى هللا عليه وسلم إىل علي وفاطمة واحلسن 

ن واحلسني فقال أان حرب ملن حاربكم وسلم ملن ساملكم هذا حديث حسن من حديث أيب عبد هللا أمحد بن حنبل ع
 تليد بن سليمان فإين مل أجد له رواية غريها وله شاهد عن زيد بن أرقم 

 
[ حدثناه أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا العباس بن حممد الدوري ثنا مالك بن إمساعيل ثنا أسباط بن  4714] 

يب صلى هللا عليه نصر اهلمداين عن إمساعيل بن عبد الرمحن السدي عن صبيح موىل أم سلمة عن زيد بن أرقم عن الن
 وسلم أنه قال لعلي وفاطمة واحلسن واحلسني أان حرب ملن حاربتم وسلم ملن ساملتم 

 



[ حدثنا مكرم بن أمحد القاضي ثنا أمحد بن علي األابر ثنا إسحاق بن سعيد بن أركون الدمشقي ثنا خليد  4715] 
ى هللا تعاىل عنهما قال قال رسول هللا بن دعلج أبو عمرو السدوسي أظنه عن قتادة عن عطاء عن بن عباس رض

صلى هللا عليه وسلم النجوم أمان ألهل األرض من الغرق وأهل بييت أمان ألميت من االختالف فإذا خالفتها قبيلة من 
 العرب اختلفوا فصاروا حزب إبليس هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه 

 
الفقيه وأبو احلسن أمحد بن حممد العنربي قاال ثنا عثمان بن [ أخربان أبو النضر حممد بن حممد بن يوسف  4716] 

سعيد الدارمي ثنا علي بن حبر بن بري ثنا هشام بن يوسف الصنعاين وحدثنا أمحد بن سهل الفقيه وحممد بن علي 
ثين الكاتب البخاراين ببخارا قاال حدثنا صاحل بن حممد بن حبيب احلافظ ثنا حيىي بن معني ثنا هشام بن يوسف حد

عبد هللا بن سليمان النوفلي عن حممد بن علي بن عبد هللا بن عباس عن أبيه عن بن عباس رضى هللا تعاىل عنهما قال 
قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أحبوا هللا ملا يغذوكم به من نعمه وأحبوين حلب هللا وأحبوا أهل بييت حليب هذا 

 حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه 
 

[ حدثنا أبو عبد هللا حممد بن عبد هللا الصفار ثنا أبو عبد هللا حممد بن عبد هللا بن احلسن األصبهاين ثنا  4717] 
حممد بن بكري احلضرمي ثنا حممد بن فضيل الضيب ثنا أابن بن جعفر بن ثعلب عن جعفر بن إايس عن أيب نضرة عن 

لى هللا عليه وسلم والذي نفسي بيده ال يبغضنا أهل أيب سعيد اخلدري رضى هللا تعاىل عنه قال قال رسول هللا ص
 البيت أحد إال أدخله هللا النار هذا حديث صحيح على شرط مسلم ومل خيرجاه 

 
[ حدثنا أبو عبد هللا حممد بن عبد هللا الصفار ثنا أبو عبد هللا حممد بن عبد هللا بن احلسن األصبهاين ثنا  4718] 

ليل بن عمر بن إبراهيم ثنا عمر بن سعيد األبح عن سعيد بن أيب عروة عن قتادة عن أمحد بن مهدي بن رستم ثنا اخل
أنس رضى هللا تعاىل عنه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وعدين ريب يف أهل بييت من أقر منهم ابلتوحيد ويل 

ميس وكان حدث هبذا احلديث يوم ابلبالغ أن ال يعذهبم قال عمر بن سعيد األبح ومات سعيد بن أيب عروبة يوم اخل
اجلمعة مات بعده بسبعة أايم يف املسجد فقال قوم ال جزاك هللا خريا صاحب رفض وبالء وقال قوم جزاك هللا خريا 

 صاحب سنة ومجاعة أديت ما مسعت هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه 
 

بن هارون ثنا قتيبة بن سعيد ثنا حامت بن [ أخربين جعفر بن حممد بن نصري اخللدي ببغداد ثنا موسى  4719] 
إمساعيل عن بكري بن مسمار عن عامر بن سعد عن أبيه قال ملا نزلت هذه اآلية ندع أبناءان وأبناؤكم ونساءان ونساءكم 

وأنفسنا وأنفسكم دعا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عليا وفاطمة وحسنا وحسينا رضى هللا تعاىل عنهم فقال اللهم 
 ء أهلي هذا حديث صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه هؤال

 
[ أخربين أمحد بن جعفر بن محدان الزاهد ببغداد ثنا العباس بن إبراهيم القراطيسي ثنا حممد بن إمساعيل  4720] 

األمحسي ثنا مفضل بن صاحل عن أيب إسحاق عن حنش الكناين قال مسعت أاب ذر رضى هللا تعاىل عنه يقول وهو 
باب الكعبة من عرفين فأان من عرفين ومن أنكرين فأان أبو ذر مسعت النيب صلى هللا عليه وسلم يقول أال إن آخذ ب

 مثل أهل بييت فيكم مثل سفينة نوح من قومه من ركبها جنا ومن ختلف عنها غرق 



 
 ذكر مناقب فاطمة بنت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

يعقوب ثنا احلسن بن علي بن عفان العامري ثنا إسحاق بن منصور السلويل [ حدثنا أبو العباس حممد بن  4721] 
ثنا إسرائيل عن ميسرة بن حبيب عن املنهال بن عمرو عن زر بن حبيش عن حذيفة رضى هللا تعاىل عنه قال قال 

أن فاطمة  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم نزل ملك من السماء فاستأذن هللا أن يسلم علي مل ينزل قبلها فبشرين
 سيدة نساء أهل اجلنة اتبعه أبو مري األنصاري عن املنهال 

 
[ أخربان علي بن عبد الرمحن بن عيسى ثنا احلسني بن احلكم اجليزي ثنا احلسن بن احلسني العرين ثنا أبو  4722] 

صلى هللا عليه  مري األنصاري عن املنهال بن عمرو عن زر بن حبيش عن حذيفة رضى هللا تعاىل عنه عن رسول هللا
وسلم قال نزل من السماء ملك فاستأذن هللا أن يسلم علي مل ينزل قبلها فبشرين أن فاطمة سيدة نساء أهل اجلنة 

 هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه 
 

مساعيل [ أخربان أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن بطة األصبهاين ثنا عبد هللا بن حممد بن زكراي األصبهاين ثنا إ 4723] 
بن عمرو البجلي ثنا األجلح بن عبد هللا الكندي عن حبيب بن اثبت عن عاصم بن ضمرة عن علي رضى هللا تعاىل 
عنه قال أخربين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن أول من يدخل اجلنة أان وفاطمة واحلسن واحلسني قلت اي رسول 

 جاه هللا فمحبوان قال من ورائكم صحيح اإلسناد ومل خير 
 

[ حدثنا أبو بكر حممد بن جعفر بن يزيد العدل ببغداد ثنا أبو بكر حممد بن أيب العوام الرايحي ثنا يزيد بن  4724] 
هارون أان العوام بن حوشب عن عمرو بن مرة عن عبد الرمحن بن أيب ليلى عن علي بن أيب طالب رضى هللا تعاىل عنه 

فوضع رجله بيين وبني فاطمة رضى هللا تعاىل عنها فعلمنا ما نقول إذا أخذان  قال أاتان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
مضاجعنا فقال اي فاطمة إذا كنتما مبنزلتكما فسبحا هللا ثالاث وثالثني وامحدا ثالاث وثالثني وكربا أربعا وثالثني قال علي 

ال علي وال ليلة صفني صحيح على شرط وهللا ما تركتها بعد فقال له رجل كان يف نفسه عليه شيء وال ليلة صفني ق
 الشيخني ومل خيرجاه 

 
[ حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا بكار بن قتيبة القاضي مبصر ثنا أبو داود الطيالسي ثنا هشام عن  4725] 

ى هللا عليه حيىي بن أيب كثري عن أيب سالم عن أيب أمساء الرحيب عن ثوابن رضى هللا تعاىل عنه قال دخل رسول هللا صل
وسلم على فاطمة رضى هللا تعاىل عنها وأان معه وقد أخذت من عنقها سلسلة من ذهب فقالت هذه أهداها إيل أبو 
حسن فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اي فاطمة أيسرك أن يقول الناس فاطمة بنت حممد ويف يدك سلسلة من 

اشرتت غالما فأعتقته فبلغ ذلك النيب صلى هللا عليه وسلم فقال انر مث خرج ومل يقعد فعمدت فاطمة إىل السلسلة ف
 احلمد هلل الذي جنى فاطمة من النار صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه 

 
[ أخربان أبو احلسني أمحد بن عثمان اآلدمي ببغداد ثنا سعيد بن عثمان األهوازي ثنا حممد بن يعقوب  4726] 

يسي ثنا معاوية بن هشام وحدثنا أبو حممد املزين ثنا حممد بن عبد هللا احلضرمي السدوسي ثنا حممد بن عمران الق



وعبد هللا بن غنام قاال ثنا أبو كريب ثنا معاوية بن هشام وحدثين أبو بكر حممد بن أمحد بن ابلويه ثنا علي بن حممد 
ياث عن عاصم عن زر بن حبيش عن بن خالد املطرز ثنا علي بن املثىن الطوسي ثنا معاوية بن هشام ثنا عمرو بن غ

عبد هللا بن مسعود رضى هللا تعاىل عنه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إن فاطمة أحصنت فرجها فحرم هللا 
 ذريتها على النار هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه 

 
ن أيب شيبة ثنا حممد بن عبد هللا بن [ أخربان أمحد بن ابلويه العقصي من أصل كتابه ثنا حممد بن عثمان ب 4727] 

منري ثنا أبو مسلم قائد األعمش ثنا األعمش عن سهيل بن أيب صاحل عن أبيه عن أيب هريرة رضى هللا تعاىل عنه قال 
قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم تبعث األنبياء يوم القيامة على الدواب ليوافوا ابملؤمنني من قومهم احملشر ويبعث 

لى انقته وأبعث على الرباق خطوها عند أقصى طرفها وتبعث فاطمة أمامي هذا حديث صحيح على شرط صاحل ع
 مسلم ومل خيرجاه 

 
[ أخربان أبو بكر حممد بن عبد هللا بن عتاب العبدي ببغداد وأبو بكر بن أيب دارم احلافظ ابلكوفة وأبو  4728] 

ة واحلسن بن يعقوب العدل قالوا ثنا إبراهيم بن عبد هللا العبسي العباس حممد بن يعقوب وأبو احلسني بن مايت ابلكوف
ثنا العباس بن الوليد بن بكار الضيب ثنا خالد بن عبد هللا الواسطي عن بيان عن الشعيب عن أيب جحيفة عن علي 

اب اي أهل عليه السالم قال مسعت النيب صلى هللا عليه وسلم يقول إذا كان يوم القيامة اندى مناد من وراء احلج
اجلمع غضوا أبصاركم عن فاطمة بنت حممد صلى هللا عليه وسلم حىت متر هذا حديث صحيح على شرط الشيخني 

 ومل خيرجاه 
 

[ حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا بكار بن قتيبة القاضي ثنا أبو داود الطيالسي ثنا مهام عن حيىي بن  4729] 
ء الرحيب عن ثوابن موىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال جاءت ابنة هبرية إىل أيب كثري عن أيب سالم عن أيب أمسا

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ويف يدها فتخ من ذهب أو خواتيم من ذهب فجعل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
ل هللا صلى هللا عليه يضرب بيدها فأتت فاطمة بنت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فشكت إليها ما صنع هبا رسو 

وسلم قال ثوابن فدخل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على فاطمة وأان معه وقد أخذت من عنقها سلسلة من ذهب 
فقالت هذه أهداها إيل أبو حسن والسلسلة يف يدها فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اي فاطمة أيسرك أن يقول 

ة من انر مث خرج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ومل يقعد فعمدت فاطمة إىل الناس فاطمة بنت حممد ويف يدك سلسل
السلسلة فاشرتت هبا غالما فأعتقته فبلغ ذلك النيب صلى هللا عليه وسلم فقال احلمد هلل الذي جنى فاطمة من النار 

 هذا حديث صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه 
 

وب ثنا احلسن بن علي بن عفان العامري وأخربان حممد بن علي بن دحيم [ حدثنا أبو العباس حممد بن يعق 4730] 
ابلكوفة ثنا أمحد بن حامت بن أيب غرزة قاال ثنا عبد هللا حممد بن سامل ثنا حسني بن زيد بن علي عن عمر بن علي عن 

هللا صلى هللا عليه  جعفر بن حممد عن أبيه عن علي بن احلسني عن أبيه عن علي رضى هللا تعاىل عنه قال قال رسول
 وسلم لفاطمة إن هللا يغضب لغضبك ويرضى لرضاك هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه 

 



[ حدثنا أبو بكر حممد بن علي الفقيه الشاشي ثنا أبو طالب أمحد بن نصر احلافظ ثنا علي بن سعيد بن  4731] 
عن أيب إسحاق الشيباين عن مجيع بن عمري قال بشري عن عباد بن يعقوب ثنا حممد بن إمساعيل بن رجاء الزبيدي 

دخلت مع أمي على عائشة فسمعتها من وراء احلجاب وهي تسأهلا عن علي فقالت تسألين عن رجل وهللا ما أعلم 
رجال كان أحب إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من علي وال يف األرض امرأة كانت أحب إىل رسول هللا صلى هللا 

 امرأته هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه عليه وسلم من 
 

[ حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب بن إسحاق الصغاين ثنا عثمان بن عمري ثنا إسرائيل عن ميسرة بن  4732] 
حبيب عن املنهال بن عمرو عن عائشة بنت طلحة عن أم املؤمنني عائشة رضى هللا تعاىل عنها أهنا قالت ما رأيت 

كالما وحديثا من فاطمة برسول هللا صلى هللا عليه وسلم وكانت إذا دخلت عليه رحب هبا وقام إليها أحدا كان أشبه  
 فأخذ بيدها فقبلها وأجلسها يف جملسه هذا حديث صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه 

 
سني ثنا علي بن [ حدثنا أبو جعفر حممد بن علي بن دحيم الصايغ ابلكوفة ثنا حممد بن احلسني بن أيب احل 4733] 

اثبت الداين ثنا منصور بن أيب األسود عن عبد الرمحن بن أيب نعم عن أيب سعيد اخلدري رضى هللا تعاىل عنه قال قال 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فاطمة سيدة نساء أهل اجلنة إال ما كان من مرمي بنت عمران هذا حديث صحيح 

 خراج حديث أيب موسى عن النيب صلى هللا عليه وسلم خري نساء العاملني أربع اإلسناد ومل خيرجاه إمنا تفرد مسلم إب
 

[ حدثنا أبو سهل أمحد بن حممد بن زايد القطان ببغداد ثنا إمساعيل بن إسحاق القاضي ثنا إسحاق بن  4734] 
املسور بن خمرمة رضى حممد الفروي ثنا عبد هللا بن جعفر الزاهري عن جعفر بن حممد عن عبد هللا بن أيب رافع عن 

هللا تعاىل عنه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إمنا فاطمة شجنة مين يبسطين ما يبسطها ويقبضين ما يقبضها 
 هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه 

 
جعفر بن  [ حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا العباس بن حممد الدوري ثنا شاذان األسود بن عامر ثنا 4735] 

زايد األمحر عن عبد هللا بن عطاء عن عبد هللا بن بريدة عن أبيه قال كان أحب النساء إىل رسول هللا صلى هللا عليه 
 وسلم فاطمة ومن الرجال علي هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه 

 
علي الزعفراين ثنا عبد  [ حدثنا مكرم بن أمحد القاضي ثنا أمحد بن يوسف اهلمداين ثنا عبد املؤمن بن 4736] 

السالم بن حرب عن عبيد هللا بن عمر عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر رضى هللا تعاىل عنه أنه دخل على فاطمة 
بنت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال اي فاطمة وهللا ما رأيت أحدا أحب إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم منك 

بعد أبيك صلى هللا عليه وسلم أحب إيل منك هذا حديث صحيح اإلسناد على شرط  وهللا ما كان أحد من الناس
 الشيخني ومل خيرجاه 

 
[ أخربين أبو احلسني بن أيب عمرو السماك وأبو أمحد احلسني بن علي التميمي قاال ثنا عبد هللا بن حممد  4737] 

ن ثنا عقبة بن رومي قال مسعت أاب ثعلبة اخلشين البغوي حدثين حيىي بن سعيد األموي حدثين أيب حدثين يزيد بن سنا



رضى هللا تعاىل عنه يقول كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا رجع من غزاة أو سفر أتى املسجد فصلى فيه ركعتني 
اه مث ثىن بفاطمة رضى هللا تعاىل عنها مث أييت أزواجه فلما رجع خرج من املسجد تلقته فاطمة عند ابب البيت تلثم ف

وعينيها تبكي فقال هلا اي بنية ما يبكيك قالت اي رسول هللا أال أراك شعثا نصبا قد أخلولقت ثيابك قال فقال فال 
تبكي فإن هللا عز وجل بعث أابك ألمر ال يبقى على ظهر األرض بيت مدر وال شعر إال أدخل هللا به عزا أو ذال حىت 

 مل خيرجاه يبلغ حيث بلغ الليل هذا حديث صحيح اإلسناد و 
 

[ حدثنا احلاكم الفاضل أبو عبد هللا حممد بن عبد هللا إمالء غرة ذي القعدة سنة اثنيت وأربعمائة ثنا أبو  4738] 
احلسني عبد الصمد بن علي بن مكرم بن أخي احلسن بن مكرم البزار ببغداد ثنا مسلم بن عيسى الصفار العسكري 

بن حرب عن الزهري عن سعيد بن املسيب عن سعد بن مالك قال قال رسول ثنا عبد هللا بن داود اخلرييب ثنا شهاب 
هللا صلى هللا عليه وسلم أاتين جربيل صلى هللا عليه وسلم بسفرجلة من اجلنة فأكلتها ليلة أسري بن فعلقت خدجية 

بن حرب  بفاطمة فكنت إذا اشتقت إىل رائحة اجلنة مشمت رقبة فاطمة هذا حديث غريب اإلسناد واملنت وشهاب
 جمهول والباقون من رواته ثقات 

 
[ حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا العباس بن حممد الدوري ثنا حيىي بن إمساعيل الواسطي ثنا حممد  4739] 

بن فضيل عن العالء بن املسيب عن إبراهيم قعيس عن انفع عن بن عمر رضى هللا تعاىل عنهما أن النيب صلى هللا 
إذا سافر كان آخر الناس عهدا به فاطمة وإذا قدم من سفر كان أول الناس به عهدا فاطمة رضى هللا  عليه وسلم كان

 تعاىل عنها 
 

[ أخربنيه احلسني بن علي التميمي ثنا حممد بن إسحاق ثنا حممد بن أمحد بن العالء اآلدمي ابلبصرة ثنا  4740] 
إبراهيم قعيس فذكر إبسناده حنوه وزاد فيه فقال هلا رسول هللا  حيىي بن محاد ثنا أبو عوانة عن العالء بن املسيب عن

 صلى هللا عليه وسلم فذاك أيب وأمي رواة هذا احلديث عن آخرهم يف الصحيح غري إبراهيم قعيس 
 

[ أخربان زكراي بن أيب زائد عن فراس عن الشعيب عن مسروق عن عائشة رضى هللا تعاىل عنها أن النيب  4740] 
ليه وسلم قال وهو يف مرضه الذي تويف فيه اي فاطمة أال ترضني أن تكون سيدة نساء العاملني وسيدة نساء صلى هللا ع

 هذه األمة وسيدة نساء املؤمنني هذا إسناد صحيح ومل خيرجاه هكذا 
 

زهري عن  [ أخربان أبو بكر أمحد بن سلمان الفقيه ببغداد ثنا هالل بن العالء الرقي ثنا حسني بن عياش ثنا 4741] 
سليمان عن أيب صاحل عن أيب هريرة رضى هللا تعاىل عنه قال أتت فاطمة رضى هللا تعاىل عنها رسول هللا صلى هللا عليه 
وسلم تسأله خادما فقال هلا الذي جئت تطلبني أحب إليك أم خري منه قال فحسبت أهنا سألت عليا قال قويل اللهم 

ب كل شيء منزل التوراة واإلجنيل والقرآن فالق احلب والنوى أعوذ بك من رب السماوات ورب العرش العظيم ربنا ور 
شر كل شيء أنت آخذ بناصيته أنت األول فليس قبلك شيء وأنت اآلخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس 

فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين وأغننا من الفقر هذا حديث صحيح على شرط 
  خيرجاه الشيخني ومل



 
[ أخربين أبو النضر حممد بن حممد بن يوسف الفقيه ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ثنا وضاح بن حيىي  4742] 

النهشلي ثنا أبو بكر بن عياش عن عبد هللا بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبري عن بن عباس عن فاطمة رضى هللا 
رسول هللا اي بنية اسكين مث خرج فدخل عليهم املسجد فرفعوا  تعاىل عنها قالت اجتمع مشركو قريش يف احلجر فقال

رؤوسهم مث نكسوا فأخذ قبضة من تراب فرمى هبا حنوهم مث قال شاهت الوجوه فما أصاب رجال منهم إال قتل يوم 
 بدر هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه 

 
بن حممد الفراييب ثنا سليمان بن عبد الرمحن  [ أخربين أبو بكر حممد بن القاسم الذهلي ببغداد ثنا جعفر 4743] 

الدمشقي ثنا عمر بن صاحل الدمشقي ثنا سعيد بن أيب عروبة عن قتادة عن سعيد بن املسيب عن أم أمين قالت زوج 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ابنته فاطمة علي بن أيب طالب وأمره أن ال يدخل على فاطمة حىت جييئه وذكر 

 إلسناد ومل خيرجاه احلديث صحيح ا
 

[ حدثين أبو بكر بن أيب دارم ثنا إبراهيم بن عبد هللا العبسي ثنا مالك بن إمساعيل النهدي ثنا عبد السالم  4744] 
بن حرب عن أيب اجلحاف عن مجيع بن عمري قال دخلت مع عميت على عائشة رضى هللا تعاىل عنها فسئلت أي 

 عليه وسلم قالت فاطمة قيل فمن الرجال قالت زوجها إن كان ما علمته الناس كان أحب إىل رسول هللا صلى هللا
 صواما قواما هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه 

 
[ أخربان أبو عبد هللا حممد بن علي الصنعاين مبكة ثنا إسحاق بن إبراهيم بن عباد أان عبد الرزاق أان معمر  4745] 

ن النيب صلى هللا عليه وسلم قال حسبك من نساء العاملني أربع مرمي بنت عن قتادة عن أنس رضى هللا تعاىل عنه أ
عمران وآسية امرأة فرعون وخدجية بنت خويلد وفاطمة بنت حممد هذا احلديث يف املسند أليب عبد هللا أمحد بن حنبل 

 هكذا 
 

بن حنبل ثنا عبد هللا بن أمحد [ وأخربانه أبو بكر القطيعي يف فضائل أهل البيت تصنيف أيب عبد هللا أمحد  4746] 
بن حنبل حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن الزهري عن أنس بن مالك رضى هللا تعاىل عنه أن النيب صلى هللا 
عليه وسلم قال حسبك من نساء العاملني مرمي بنت عمران وآسية امرأة فرعون وخدجية بنت خويلد وفاطمة بنت 

ط الشيخني ومل خيرجاه هبذا اللفظ فإن قوله صلى هللا عليه وسلم حسبك من نساء حممد هذا حديث صحيح على شر 
 العاملني يسوى بني نساء الدنيا 

 
[ أخربين أمحد بن جعفر القطيعي ثنا عبد هللا بن أمحد بن حنبل حدثين أيب ثنا أبو سعيد موىل بين هاشم ثنا  4747] 

خمرمة عن عبيد هللا بن أيب رافع عن املسور أنه بعث إليه حسن بن  عبد هللا بن جعفر حدثتنا أم بكر بنت املسور بن
حسن خيطب ابنته فقال له قل له فيلقاين يف العتمة قال فلقيه فحمد هللا املسور وأثىن عليه مث قال أما بعد وأمي هللا ما 

ه وسلم قال من نسب وال سبب وال صهر أحب إيل من نسبكم وسببكم وصهركم ولكن رسول هللا صلى هللا علي
فاطمة بضعة مين يقبضين ما يقبضها ويبسطين ما يبسطها وإن األنساب يوم القيامة تنقطع غري نسيب وسبيب وصهري 



 وعندك ابنتها ولو زوجتك لقبضها ذلك فانطلق عاذرا له هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه 
 

ن الفضل البجلي ثنا عفان بن مسلم ثنا محاد بن [ حدثنا أبو بكر حممد بن عبد هللا احلفيد ثنا احلسني ب 4748] 
سلمة أخربين محيد وعلي بن زيد عن أنس بن مالك رضى هللا تعاىل عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان مير 

بباب فاطمة رضى هللا تعاىل عنها ستة أشهر إذا خرج لصالة الفجر يقول الصالة اي أهل البيت إمنا يريد هللا ليذهب 
 م الرجس أهل البيت ويطهركم تطهريا هذا حديث صحيح على شرط مسلم ومل خيرجاه عنك

 
[ أخربان أمحد بن جعفر القطيعي ثنا عبد هللا بن أمحد بن حنبل حدثين أيب ثنا حيىي بن زكراي بن أيب زائدة  4749] 

ث بن هشام فاستشار النيب أخربين أيب عن الشعيب عن سويد بن غفلة قال خطب علي ابنة أيب جهل إىل عمها احلار 
صلى هللا عليه وسلم فقال أعن حسبها تسألين قال علي قد أعلم ما حسبها ولكن أأتمرين هبا فقال ال فاطمة مضغة 

مين وال أحسب إال وأهنا حتزن أو جتزع فقال علي ال آيت شيئا تكرهه هذا حديث صحيح على شرط الشيخني ومل 
 خيرجاه هبذه السياقة 

 
ربان أبو العباس حممد بن أمحد احملبويب ثنا سعيد بن مسعود ثنا يزيد بن هارون وأخربان أمحد بن جعفر [ أخ 4750] 

القطيعي ثنا عبد هللا بن أمحد بن حنبل حدثين أيب ثنا يزيد بن هارون أخربان إمساعيل بن أيب خالد عن أيب حنظلة رجل 
نزوجك على ابنة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فبلغ  من أهل مكة أن عليا خطب ابنة أيب جهل فقال له أهلها ال

 ذلك رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال إمنا فاطمة مضغة مين فمن آذاها فقد آذاين 
 

[ حدثنا بكر بن حممد الصرييف ثنا موسى بن سهل بن كثري ثنا إمساعيل بن علية ثنا أيوب السختياين عن  4751] 
بن الزبري أن عليا رضى هللا تعاىل عنه ذكر ابنة أيب جهل فبلغ ذلك رسول هللا صلى هللا عليه بن أيب مليكة عن عبد هللا 

وسلم فقال إمنا فاطمة بضعة مين يؤذيين ما آذاها وينصبين ما أنصبها هذا حديث صحيح على شرط الشيخني ومل 
 خيرجاه 

 
يد هللا بن مسلم ثنا صاحل بن حامت بن وردان [ أخربين أمحد بن جعفر بن محدان البزار ثنا إبراهيم بن عب 4752] 

حدثين أيب حدثين أيوب عن أيب يزيد املدين عن أمساء بنت عميس قالت كنت يف زفاف فاطمة بنت رسول هللا صلى 
هللا عليه وسلم فلما أصبحنا جاء النيب صلى هللا عليه وسلم إىل الباب فقال اي أم أمين ادعي يل أخي فقالت هو أخوك 

قال نعم اي أم أمين فجاء علي فنضح النيب صلى هللا عليه وسلم عليه من املاء ودعا له مث قال ادعي يل فاطمة وتنكحه 
قالت فجاءت تعثر من احلياء فقال هلا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اسكين فقد انكحتك أحب أهل بييت إيل قالت 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فرأى سوادا بني يديه فقال ونضح النيب صلى هللا عليه وسلم عليها من املاء مث رجع 
 من هذا فقلت أان أمساء بنت عميس قلت نعم قال جئت يف زفاف ابنة رسول هللا قلت نعم فدعا يل 

 
[ حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا العباس بن حممد الدوري ثنا عثمان بن عمر ثنا إسرائيل عن  4753] 

املنهال بن عمرو عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم املؤمنني رضى هللا تعاىل عنها أهنا قالت ما  ميسرة بن حبيب عن



رأيت أحدا كان أشبه كالما وحديثا برسول هللا صلى هللا عليه وسلم من فاطمة وكانت إذا دخلت عليه قام إليها 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قامت  فقبلها ورحب هبا وأخذ بيدها فأجلسها يف جملسه وكانت هي إذا دخل عليها
 إليه مستقبلة وقبلت يده هذا حديث صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه 

 
[ أخربان أبو بكر أمحد بن جعفر القطيعي ثنا عبد هللا بن أمحد بن حنبل حدثين أيب ثنا يونس بن حممد ثنا  4754] 

عباس رضى هللا تعاىل عنهما قال خط رسول هللا صلى هللا  داود بن أيب الفرات عن علباء بن أمحر عن عكرمة عن بن
عليه وسلم يف األرض أربعة خطوط مث قال أتدرون ما هذا فقالوا هللا ورسوله أعلم فقال رسول هللا صلى هللا عليه 

وسلم أفضل نساء أهل اجلنة أربعة خدجية بنت خويلد وفاطمة بنت حممد احلديث هذا حديث صحيح اإلسناد ومل 
 جاه خير 
 

[ حدثنا أبو بكر حممد بن حيويه بن املؤمل اهلمداين ثنا إسحاق بن إبراهيم بن عباد أان عبد الرزاق بن مهام  4755] 
حدثين أيب عن ميناء بن أيب ميناء موىل عبد الرمحن بن عوف قال خذوا عين قبل أن تشاب األحاديث ابألابطيل 

الشجرة وفاطمة فرعها وعلي لقاحها واحلسن واحلسني مثرهتا وشيعتنا مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول أان 
ورقها وأصل الشجرة يف جنة عدن وسائر ذلك يف سائر اجلنة هذا منت شاذ وإن كان كذلك فإن إسحاق الدبري 
ع صدوق وعبد الرزاق وأبوه وجده ثقات وميناء موىل عبد الرمحن بن عوف قد أدرك النيب صلى هللا عليه وسلم ومس

 منه وهللا أعلم 
 

[ حدثنا أبو احلسن حممد بن أمحد بن شبويه الرئيس الفقيه مبرو ثنا جعفر بن حممد بن احلارث النيسابوري  4756] 
مبرو ثنا علي بن مهران الرازي ثنا سلمة بن الفضل األبرش ثنا حممد بن إسحاق عن حيىي بن عباد بن عبد هللا بن 

 تعاىل عنها أهنا كانت إذا ذكرت فاطمة بنت النيب صلى هللا عليه وسلم قالت ما الزبري عن أبيه عن عائشة رضى هللا
 رأيت أحدا كان أصدق هلجة منها إال أن يكون الذي ولدها هذا حديث صحيح على شرط مسلم ومل خيرجاه 

 
بن أيب دارم  [ حدثنا أبو الفضل احلسن بن يعقوب العدل وأبو بكر حممد بن عبد هللا بن عتاب وأبو بكر 4757] 

احلافظ قالوا ثنا إبراهيم بن عبد هللا العبسي ثنا العباس بن الوليد بن بكار الضيب ثنا خالد الواسطي وأخربين أبو بكر 
أمحد بن جعفر بن محدان ثنا إبراهيم بن عبد هللا بن مسلم البصري ثنا عبد احلميد بن حبر ثنا خالد بن عبد هللا عن 

يفة عن علي رضى هللا تعاىل عنه قال قال النيب صلى هللا عليه وسلم إذا كان يوم القيامة بيان عن الشعيب عن أيب جح
قيل اي أهل اجلمع غضوا أبصاركم لتمر فاطمة بنت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فتمر وعليها ريطتان خضراوان 

 ديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه قال أبو مسلم قال يل أبو قالبة وكان معنا عبد احلميد أنه قال محراوان هذا ح
 

 ذكر ما ثبت عندان من أعقاب فاطمة ووالدهتا رضى هللا تعاىل عنها 
[ حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن عبد اجلبار ثنا يونس بن بكري عن إبراهيم بن عثمان عن  4758] 

رضى هللا تعاىل عنها لرسول هللا صلى هللا احلكم عن مقسم عن بن عباس رضى هللا تعاىل عنهما قال ولدت خدجية 
 عليه وسلم غالمني وأربع نسوة القاسم وعبد هللا وفاطمة وأم كلثوم ورقية وزينب 



 
[ أخربان احلسن بن حممد بن إسحاق املهرجاين ثنا حممد بن زكراي بن دينار البصري ثنا عبد هللا بن املثىن  4759] 

بن مالك رضى هللا تعاىل عنه قال سألت أمي عن فاطمة بنت رسول هللا صلى  عن مثامة بن عبد هللا بن أنس عن أنس
هللا عليه وسلم فقالت كانت كالقمر ليلة البدر أو الشمس كفر غماما إذا خرج من السحاب بيضاء مشربة محرة هلا 

 شعر أسود من أشد الناس برسول هللا صلى هللا عليه وسلم شبها وهللا كما قال الشاعر 
 سحب من قيام شعرها بيضاء ت

 وتغيب فيه وهو جثل أسحم 
 فكأهنا فيه هنار مشرق 
 وكأنه ليل عليها مظلم 

 
[ أخربان أبو إسحاق إبراهيم بن حممد بن حيىي املزكي وأبو احلسني بن يعقوب احلافظ قاال ثنا حممد بن  4760] 

ي يذكر عن أبيه عن جده قال ولدت إسحاق بن إبراهيم قال مسعت عبد هللا بن حممد بن سليمان بن جعفر اهلامش
 فاطمة رضى هللا تعاىل عنها سنة إحدى وأربعني من مولد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

 
 ذكر وفاة فاطمة رضى هللا تعاىل عنها واالختالف يف وقتها 

 بن الفرج ثنا حممد [ حدثنا أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن بطلة ثنا احلسن بن اجلهم األصبهاين ثنا احلسني 4761] 
بن عمر قال توفيت فاطمة بنت حممد صلى هللا عليه وسلم لثالث ليال خلون من شهر رمضان وهي ابنة تسع 

وعشرين سنة أو حنوها وقد اختلف يف وقت وفاهتا فروي عن أيب جعفر حممد بن علي أنه قال توفيت فاطمة بعد النيب 
ة فإهنا قالت فيما روي عنها أهنا توفيت بعد النيب صلى هللا عليه وسلم صلى هللا عليه وسلم بثالثة أشهر وأما عائش

بستة أشهر وأما عبد هللا بن احلارث فإنه قال فيما روى يزيد بن أيب زايد عنه قال توفيت فاطمة بعد رسول هللا صلى 
ئشة وحدثنا بن جريج هللا عليه وسلم بثمانية أشهر قال حممد بن عمر وقد حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عا

عن الزهري عن عروة عن عائشة أن فاطمة رضى هللا تعاىل عنها توفيت بعد النيب صلى هللا عليه وسلم بستة أشهر 
 قال حممد بن عمر وهذا أثبت عندان 

 
 [ أخربان أبو إسحاق إبراهيم بن حممد بن حيىي املزكي ثنا حممد بن إسحاق الثقفي ثنا إسحاق بن إبراهيم 4762] 

احلنظلي ثنا عبد الرزاق أان معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضى هللا تعاىل عنها قالت مكثت فاطمة بعد وفاة 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ستة أشهر اتبعه صاحل بن كيسان وعقيل وابن عيينة والواقدي وحممد بن عبد هللا بن 

 أخي الزهري وابن جريج كلهم حنوه 
 

ان أبو حممد احلسن بن حممد بن حيىي بن أخي طاهر العقيقي العلوي ببغداد ثنا جدي حيىي بن احلسن [ أخرب  4763] 
ثنا بكر بن عبد الوهاب ثنا حممد بن عمر الواقدي ثنا حممد بن عمر بن علي عن أبيه عن علي بن احلسني عن بن 

ء بنت عميس أال ترين إىل ما بلغت عباس رضى هللا تعاىل عنهما قال قد مرضت فاطمة مرضا شديدا فقالت ألمسا
أمحل على السرير ظاهرا فقالت أمساء أال لعمري ولكن أصنع لك نعشا كما رأيت يصنع أبرض احلبشة قالت فأرنيه 



قال فأرسلت أمساء إىل جرائد رطبة فقطعت من األسواف وجعلت على السرير نعشا وهو أول ما كان النعش 
 عد أبيها إال يومئذ مث محلناها ودفناها ليال فتبسمت فاطمة وما رأيتها متبسمة ب

 
[ أخربان أبو إسحاق إبراهيم بن حممد بن حيىي وأبو احلسني بن يعقوب احلافظ قاال ثنا أبو العباس حممد بن  4764] 

إسحاق ثنا قتيبة بن سعيد ثنا الليث عن عقيل عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت دفنت فاطمة بنت رسول هللا 
 عليه وسلم ليال دفنها علي ومل يشعر هبا أبو بكر رضى هللا تعاىل عنه حىت دفنت وصلى عليها علي بن أيب صلى هللا

 طالب رضى هللا تعاىل عنه 
 

[ أخربان أبو احلسني بن يعقوب احلافظ أان أبو العباس الثقفي حدثين علي بن عقيل بن عبد هللا بن حممد  4765] 
 العلوي عن أبيه عن أم احلسن بنت أيب جعفر حممد بن علي عن أخيها جعفر بن بن عقيل حدثين عيسى بن عبد هللا

حممد قال ماتت فاطمة رضى هللا تعاىل عنها وهي ابنة إحدى وعشرين وولدت على رأس سنة إحدى وأربعني من مولد 
 النيب صلى هللا عليه وسلم 

 
ن محدان الوراق ثنا موسى بن داود الضيب ثنا عبد [ حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن علي ب 4766] 

هللا بن املؤمل عن بن أيب مليكة عن عائشة رضى هللا تعاىل عنها قالت كان بني النيب صلى هللا عليه وسلم وبني فاطمة 
 شهرين 

 
عبد هللا بن [ حدثناه أبو بكر بن إسحاق أنبأ حممد بن سليمان الواسطي ثنا أبو نعيم وأبو غسان قاال ثنا  4767] 

املؤمل املخزومي املكي وأخربين حممد بن املؤمل عن أيب الزبري عن جابر رضى هللا تعاىل عنه أن فاطمة مل متكث بعد 
 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إال شهرين 

 
يب أويس [ حدثين أبو جعفر أمحد بن عبيد األسدي احلافظ هبمدان ثنا إبراهيم بن احلسني ثنا إمساعيل بن أ 4768] 

ثنا موسى بن جعفر بن حممد بن علي عن أبيه عن جده أيب جعفر حممد بن علي بن احلسني عن أبيه عن علي رضى 
هللا تعاىل عنهم أن فاطمة رضى هللا تعاىل عنها ملا تويف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كانت تقول وا أبتاه من ربه ما 

ه ربه يكرمه إذا أاته وا أبتاه الرب ورسله يسلم عليه حني يلقاه فلما ماتت فاطمة أدانه وا أبتاه جنان اخللد مأواه وا أبتا
 قال علي بن أيب طالب رضى هللا تعاىل عنه 

 لكل اجتماع من خليلني فرقة 
 وكل الذي دون الفراق قليل 

 وإن افتقادي واحدا بعد واحد 
 دليل على أن ال يدوم خليل 

 
ثنا الفضل بن حممد الشعراين ثنا النفيلي ثنا عبد العزيز بن حممد حدثين حممد بن [ أخربين حممد بن املؤمل  4769] 

موسى عن عون بن حممد بن علي وعمارة بن مهاجر عن أم جعفر زوجة حممد بن علي قالت حدثتين أمساء بنت 



 عميس قالت غسلت أان وعلي فاطمة بنت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
 

  ابين بنت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ومن مناقب احلسن واحلسني
[ حدثنا أبو بكر بن أيب دارم احلافظ ابلكوفة ثنا حممد بن عثمان بن أيب شيبة حدثين عمي القاسم بن أيب  4770] 

شيبة ثنا حيىي بن العالء عن جعفر بن حممد عن أبيه عن جابر رضى هللا تعاىل عنه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه 
 لكل بين أم عصبة ينتمون إليهم إال ابين فاطمة فأان وليهما وعصبتهما هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه  وسلم

 
[ حدثنا علي بن محشاذ العدل ثنا حممد بن علي بن بطحاء ثنا عفان وأخربان أمحد بن جعفر القطيعي ثنا  4771] 

نا عبد هللا بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن أيب راشد عن عبد هللا بن أمحد بن حنبل حدثين أيب ثنا عفان ثنا وهيب ث
يعلى بن منبه الثقفي قال جاء احلسن واحلسني يستبقان إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فضمهما إليه مث قال إن 

 الولد مبخلة جمبنة حمزنة هذا حديث صحيح على شرط مسلم ومل خيرجاه 
 

بن عبد هللا بن زايد النحوي ببغداد ثنا جعفر بن حممد بن شاكر ثنا بشر  [ حدثنا أبو سهل أمحد بن حممد 4772] 
بن مهران ثنا شريك عن عبد امللك بن عمري قال دخل حيىي بن يعمر على احلجاج وحدثنا إسحاق بن حممد بن علي 

 بن موسى بن خالد اهلامشي ابلكوفة ثنا أمحد بن موسى بن إسحاق التميمي ثنا حممد بن عبيد النحاس ثنا صاحل
الطلحي ثنا عاصم بن هبدلة قال اجتمعوا عند احلجاج فذكر احلسني بن علي فقال احلجاج مل يكن من ذرية النيب 
صلى هللا عليه وسلم وعنده حيىي بن يعمر فقال له كذبت أيها األمري فقال لتأتيين على ما قلت ببينة ومصداق من  

ريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى إىل قوله عز وجل } كتاب هللا عز وجل أو ألقتلنك قتال فقال ومن ذ
وزكراي وحيىي وعيسى والياس { فأخرب هللا عز وجل أن عيسى من ذرية آدم أبمه واحلسني بن علي من ذرية حممد صلى 

وال  هللا عليه وسلم أبمه قال صدقت فما محلك على تكذييب يف جملس قال ما أخذ هللا على األنبياء ليبيننه للناس
 يكتمونه قال هللا عز وجل فنبذوه وراء ظهورهم واشرتوا به مثنا قليال قال فنفاه إىل خراسان 

 
[ أخربان أبو العباس حممد بن أمحد احملبويب مبرو ثنا سعيد بن مسعود ثنا عبيد هللا بن موسى أان إسرائيل عن  4773] 

تعاىل عنه قال ملا ولدت فاطمة احلسن جاء النيب أيب إسحاق عن هانئ بن هانئ عن علي بن أيب طالب رضى هللا 
صلى هللا عليه وسلم فقال أروين ابين ما مسيتموه قال قلت مسيته حراب قال بل هو حسن فلما ولدت احلسني جاء 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال أروين ابين ما مسيتموه قال قلت مسيته حراب فقال بل هو حسني مث ملا ولدت 

اء رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال أروين ابين ما مسيتموه قلت مسيته حراب قال بل هو حمسن مث قال إمنا الثالث ج
 مسيتهم ابسم ولد هارون شرب وشبري ومشرب هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه 

 
 ثنا أمحد بن وليد [ حدثين عبد األعلى بن عبد هللا بن سليمان بن األشعث السجستاين ببغداد حدثين أيب 4774] 

بن برد األنطاكي ثنا حممد بن إمساعيل بن أيب فديك ثنا حممد بن موسى املخزومي ثنا عون بن حممد عن أبيه عن أم 
جعفر أمه عن جدهتا أمساء عن فاطمة رضى هللا تعاىل عنها أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أاتها يوما فقال أين 

جه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فوجدمها يلعبان يف مشربة وبني أيديهما فضل من إبناي فقالت ذهب هبما علي فتو 



متر فقال اي علي أال تقلب ابين قبل احلر وذكر ابقي احلديث حممد بن موسى هذا هو بن مشمول مديين ثقة وعون 
ن حممد بن أيب بكر الصديق هذا هو بن حممد بن عبيد هللا بن أيب رافع هو وأبوه ثقتان وأم جعفر هي ابنة القاسم ب

 وجدهتا أمساء بنت أيب بكر الصديق رضى هللا تعاىل عنهم وكلهم أشراف ثقات 
 

[ حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أبو جعفر حممد بن عبيد هللا بن املنادى ثنا وهب بن جرير بن  4775] 
بن شداد بن اهلاد عن أبيه قال خرج علينا رسول هللا حازم ثنا أيب ثنا حممد بن عبد هللا بن أيب يعقوب عن عبد هللا 

صلى هللا عليه وسلم يف إحدى صاليت العشي الظهر أو العصر وهو حامل أحد إبنيه احلسن أو احلسني فتقدم رسول 
هللا صلى هللا عليه وسلم فوضعه عند قدمه اليمين فسجد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سجدة أطاهلا قال أيب 

أسي من بني الناس فإذا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ساجد وإذا الغالم راكب على ظهره فعدت فرفعت ر 
فسجدت فلما انصرف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال الناس اي رسول هللا لقد سجدت يف صالتك هذه سجدة 

ارحتلين فكرهت أن أعجله ما كنت تسجدها أفشيء أمرت به أو كان يوحى إليك قال كل ذلك مل يكن ولكن ابين 
 حىت يقضي حاجته هذا حديث صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه 

 
[ أخربان أمحد بن جعفر القطيعي ثنا أبو جعفر حممد بن علي الشيباين ابلكوفة حدثين أبو احلسن حممد بن  4776] 

يان عن سلمان رضى هللا تعاىل عنه احلسن السبيعي ثنا أبو نعيم الفضل بن دكني ثنا األعمش عن إبراهيم عن أيب ظب
قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول احلسن واحلسني ابناي من أحبهما أحبين ومن أحبين أحبه هللا ومن 
أحبه هللا أدخله اجلنة ومن أبغضهما أبغضين ومن أبغضين أبغضه هللا ومن أبغضه هللا أدخله النار هذا حديث صحيح 

 مل خيرجاه على شرط الشيخني و 
 

[ أخربان أمحد بن جعفر القطيعي ثنا عبد هللا بن أمحد بن حنبل حدثين أيب ثنا بن منري ثنا احلجاج بن دينار  4777] 
الواسطي عن جعفر بن إايس عن عبد الرمحن بن مسعود عن أيب هريرة رضى هللا تعاىل عنه قال خرج علينا رسول هللا 

سني هذا على عاتقه وهذا على عاتقه وهو يلثم هذا مرة وهذا مرة حىت انتهى صلى هللا عليه وسلم ومعه احلسن واحل
إلينا فقال له رجل اي رسول هللا إنك حتبهما فقال نعم من أحبهما فقد أحبين ومن أبغضهما فقد أبغضين هذا حديث 

 صحيح اإلسناد ومل خيرجاه 
 

بن عفان ثنا عبد احلميد بن عبد الرمحن احلماين [ حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا احلسن بن علي  4778] 
ثنا احلكم بن عبد الرمحن بن أيب نعم عن أبيه عن أيب سعيد اخلدري رضى هللا تعاىل عنه عن النيب صلى هللا عليه وسلم 

ا مل أنه قال احلسن واحلسني سيدا شباب أهل اجلنة إال ابين اخلالة هذا حديث قد صح من أوجه كثرية وأان أتعجب أهنم
 خيرجاه 

 
[ حدثنا أبو سعيد عمرو بن حممد بن منصور العدل ثنا السري بن خزمية ثنا عثمان بن سعيد املري ثنا  4779] 

علي بن صاحل عن عاصم عن زر عن عبد هللا رضى هللا تعاىل عنه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم احلسن 
 ما هذا حديث صحيح هبذه الزايدة ومل خيرجاه وشاهده واحلسني سيدا شباب أهل اجلنة وأبومها خري منه



 
[ ما حدثناه أبو احلسن حممد بن عبد هللا بن حممد بن صبيح العمري ثنا حممد بن إسحاق بن خزمية اإلمام  4780] 

ل ثنا حممد بن موسى القطان ثنا معلى بن عبد الرمحن ثنا بن أيب ذئب عن انفع عن بن عمر رضى هللا تعاىل عنهما قا
 قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم احلسن واحلسني سيدا شباب أهل اجلنة وأبومها خري منهما 

 
[ حدثنا أمحد بن قانع بن مرزوق القاضي ببغداد ثنا أبو شعيب عبد هللا بن احلسن احلراين حدثين أيب ثنا  4781] 

يد بن جبري عن بن عباس رضى هللا تعاىل موسى بن أعني ثنا سفيان الثوري عن منصور عن املنهال بن عمرو عن سع
عنهما قال كان النيب صلى هللا عليه وسلم يعوذ احلسن واحلسني يقول أعيذكما بكلمات هللا التامة من كل شيطان 
وهامة ومن كل عني المة مث يقول هكذا كان يعوذ إبراهيم ابنيه إمساعيل وإسحاق هذا حديث صحيح على شرط 

 الشيخني ومل خيرجاه 
 
[ حدثنا أبو عبد هللا الزاهد األصبهاين ثنا أمحد بن مهران ثنا عبيد هللا بن موسى أان كامل بن العالء عن أيب  4782 ]

صاحل عن أيب هريرة رضى هللا تعاىل عنه قال كنا نصلي مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم العشاء فكان يصلي فإذا 
سه أخذمها فوضعهما وضعا رفيقا فإذا عاد عادا فلما صلى جعل سجد وثب احلسن واحلسني على ظهره وإذا رفع رأ

واحدا ها هنا وواحدا ها هنا فجئته فقلت اي رسول هللا أال أذهب هبما إىل أمهما قال ال فربقت برقة فقال احلقا 
 أبمكما فما زاال ميشيان يف ضوئها حىت دخال هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه 

 
حلسن علي بن حممد الشيباين ابلكوفة حدثنا إبراهيم بن إسحاق الزهري ثنا جعفر بن عون ثنا [ حدثنا أبو ا 4783] 

يونس بن أيب إسحاق عن أبيه عن هانئ بن هانئ عن علي قال ملا أن ولد احلسن مسيته حراب فقال يل النيب صلى هللا 
راب فقال النيب صلى هللا عليه وسلم ما عليه وسلم ما مسيت ابين قلت حراب قال هو احلسن فلما ولد احلسني مسيته ح

مسيت ابين قلت حراب قال هو احلسني فلما أن ولد حمسن قال ما مسيت ابين قلت حراب قال هو حمسن مث قال النيب 
صلى هللا عليه وسلم إين مسيت بين هؤالء بتسمية هارون بنيه شربا وشبريا ومشربا هذا حديث صحيح اإلسناد ومل 

 خيرجاه 
 

 ل احلسن بن علي بن أيب طالب رضى هللا تعاىل عنه وذكر مولده ومقتله ومن فضائ
[ أخربان أبو احلسني حممد بن أمحد القنطري ببغداد ثنا أبو قالبة ثنا أبو عاصم حدثين عمر بن سعيد بن  4784] 

لقي احلسن بن علي أيب حسني عن أبيه عن بن أيب مليكة عن عقبة بن احلارث أن أاب بكر الصديق رضى هللا تعاىل عنه 
رضى هللا تعاىل عنهما فضمه إليه وقال أبيب شبيه ابلنيب ليس شبيه بعلي وعلي يضحك هذا حديث صحيح على شرط 

 الشيخني 
 

[ حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا اخلضر بن أابن اهلامشي ثنا أزهر بن سعد السمان ثنا بن عون عن  4785] 
حلسن بن علي فقال رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قبل بطنك فاكشف املوضع حممد عن أيب هريرة أنه لقي ا

الذي قبل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حىت أقبله قال وكشف له احلسن فقبله هذا حديث صحيح على شرط 



 الشيخني ومل خيرجاه 
 

ثين أيب ثنا وكيع عن إمساعيل بن أيب [ أخربان أمحد بن جعفر القطيعي ثنا عبد هللا بن أمحد بن حنبل حد 4786] 
خالد قال مسعت وهبا أاب جحيفة يقول رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وكان احلسن بن علي يشبهه هذا حديث 

 صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه وله شاهد صحيح 
 

ا نعيم بن محاد ثنا عبد هللا بن [ حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا يزيد بن عبد الصمد الدمشقي ثن 4787] 
املبارك أان معمر عن الزهري عن أنس بن مالك رضى هللا تعاىل عنه قال مل يكن يف ولد علي أشبه برسول هللا صلى هللا 

 عليه وسلم من احلسن 
 

ن الوليد [ حدثنا أبو عبد هللا حممد بن يعقوب احلافظ ثنا حممد بن عبد الوهاب أنبأ يعلى بن عبيد هللا ب 4788] 
 عن عبد هللا بن عبيد بن عمري قال لقد حج احلسن بن علي مخسا وعشرين حجة ماشيا وإن النجائب لتقاد معه 

 
[ أخربان أبو إسحاق إبراهيم بن حممد بن حيىي املزكي أان حممد بن إسحاق الثقفي ثنا أبو األشعث ثنا زهري  4789] 

ل ولدت فاطمة رضى هللا تعاىل عنها حسنا بعد أحد بسنتني ونصف بن العالء ثنا سعيد بن أيب عروبة عن قتادة قا
 فولدت احلسن ألربع سنني وستة أشهر من التاريخ 

 
[ أخربين إمساعيل بن حممد بن الفضل الشعراين ثنا جدي ثنا إبراهيم بن املنذر حدثين أبو واقد قال تويف  4790] 

 سنة تسع وأربعني وصلى عليه سعيد بن العاص أبو حممد احلسن بن علي بن أيب طالب يف ربيع األول 
 

[ حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا احلسن بن علي بن عفان ثنا أبو حيىي احلماين ثنا سفيان عن نعيم  4791] 
بن أيب هند عن حممد بن سريين عن أيب هريرة رضى هللا تعاىل عنه قال ال أزال أحب هذا الرجل بعدما رأيت رسول هللا 

هللا عليه وسلم يصنع ما يصنع رأيت احلسن يف حجر النيب صلى هللا عليه وسلم وهو يدخل أصابعه يف حلية  صلى
النيب صلى هللا عليه وسلم والنيب صلى هللا عليه وسلم يدخل لسانه يف فمه مث قال اللهم إين أحبه فأحبه هذا حديث 

 صحيح اإلسناد ومل خيرجاه 
 

وب العدل ثنا حيىي بن أيب طالب ثنا حممد بن صاحل املديين ثنا مسلم بن أيب مرمي [ أخربان احلسن بن يعق 4792] 
عن سعيد بن أيب سعيد املقربي قال كنا مع أيب هريرة فجاء احلسن بن علي بن أيب طالب علينا فسلم فرددان عليه 

نا فلحقه وقال وعليك السالم اي السالم ومل يعلم به أبو هريرة فقلنا له اي أاب هريرة هذا احلسن بن علي قد سلم علي
 سيدي مث قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول إنه سيد هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه 

 
[ أخربان أبو بكر بن حممد الصرييف مبرو ثنا عبد الصمد بن الفضل ثنا عبد هللا بن يزيد املقري ثنا حيوة بن  4793] 

زيد بن عبد هللا بن قسيط أخربه أن عروة بن الزبري أخربه عن أبيه أن رسول هللا صلى هللا شريح أخربين أبو صخر أن ي



عليه وسلم قبل حسنا وضمه إليه وجعل يشمه وعنده رجل من األنصار فقال األنصاري إن يل ابنا قد بلغ ما قبلته 
لك فما ذنيب هذا حديث صحيح قط فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أرأيت إن كان هللا نزع الرمحة من قب

 اإلسناد على شرط الشيخني ومل خيرجاه 
 

[ حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا احلسن بن علي بن عفان العامري ثنا أبو سعيد عمرو بن حممد  4794] 
يب صلى العنقزي ثنا زمعة بن صاحل عن سلمة بن وهرام عن طاوس عن بن عباس رضى هللا تعاىل عنهما قال أقبل الن

هللا عليه وسلم وهو حيمل احلسن بن علي على رقبته قال فلقيه رجل فقال نعم املركب ركبت اي غالم قال فقال رسول 
 هللا صلى هللا عليه وسلم ونعم الراكب هو هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه 

 
مام ثنا أبو موسى ثنا حممد بن جعفر [ أخربين أبو احلسن حممد بن عبد هللا اليعمري ثنا حممد بن إسحاق اإل 4795] 

ثنا شعبة قال مسعت يزيد بن مخري حيدث أنه مسع عبد الرمحن بن جبري بن نفري حيدث عن أبيه قال قلت للحسن بن 
علي إن الناس يقولون إنك تريد اخلالفة فقال قد كان مجاجم العرب يف يدي حياربون من حاربت ويساملون من ساملت 

هللا تعاىل وحقن دماء أمة حممد صلى هللا عليه وسلم مث ابتزها ابتئاس أهل احلجاز هذا إسناد صحيح  تركتها ابتغاء وجه
 على شرط الشيخني ومل خيرجاه 

 
[ أخربان أبو عبد هللا حممد بن عبد هللا بن عمرويه الصفار ببغداد ثنا أمحد بن زهري بن حرب ثنا موسى بن  4796] 

احلداين وأخربين أبو احلسن اليعمري ثنا حممد بن إسحاق اإلمام ثنا أبو طالب زيد بن إمساعيل ثنا القاسم بن الفضل 
أخزم الطائي ثنا أبو داود ثنا القاسم بن الفضل ثنا يوسف بن مازن الراسيب قال قام رجل إىل احلسن بن علي فقال اي 

 عليه وسلم قد رأى بين أمية خيطبون مسود وجه املؤمنني فقال احلسن ال تؤنبين رمحك هللا فإن رسول هللا صلى هللا
على منربه رجال رجال فساءه ذلك فنزلت إان أعطيناك الكوثر هنر يف اجلنة ونزلت } إان أنزلناه يف ليلة القدر وما أدراك 

ما ليلة القدر ليلة القدر خري من ألف شهر { متلكها بنو أمية فحسبنا ذلك فإذا هو ال يزيد وال ينقص هذا إسناد 
 وهذا القائل للحسن بن علي هذا القول هو سفيان بن الليل صاحب أبيه صحيح 

 
[ حدثناه أبو بكر بن حممد الصرييف مبرو ثنا عبد الصمد بن الفضل ثنا مكي بن إبراهيم ثنا السري بن  4797] 

قلت اي مسود إمساعيل البجلي عن الشعيب عن سفيان بن الليل اهلمداين قال أتيت احلسن بن علي حني ابيع معاوية ف
 وجوه املؤمنني مث ذكره بنحوه 

 
[ وحدثين نصر بن حممد العدل ثنا أمحد بن حممد بن سعيد احلافظ ثنا أمحد بن حيىي البجلي ثنا حممد بن  4798] 

إسحاق البلخي ثنا نوح بن دراج عن األجلح عن البهي عن سفيان بن الليل قال ملا كان من أمر احلسن بن علي 
قدمت عليه املدينة وهو جالس يف أصحابه فذكر احلديث بطوله قال فتذاكران عنده اآلذان فقال  ومعاوية ما كان

بعضنا إمنا كان بدء األذان رؤاي عبد هللا بن زيد بن عاصم فقال له احلسن بن علي إن شأن اآلذان أعظم من ذاك أذن 
ليه وسلم وأقام مرة مرة فعلمه رسول هللا صلى جربيل عليه السالم يف السماء مثىن مثىن وعلمه رسول هللا صلى هللا ع

 هللا عليه وسلم فأذن احلسن حني ويل 



 
[ أخربان أبو العباس حممد بن أمحد احملبويب ثنا سعيد بن مسعود ثنا عبيد هللا بن موسى أان سفيان عن سامل  4799] 

ت احلسني بن علي يقول لسعيد بن بن أيب حفصة قال مسعت أاب حازم يقول إين لشاهد يوم مات احلسن بن علي فرأي
العاص ويطعن يف عنقه ويقول تقدم فلوال أهنا سنة ما قدمتك وكان بينهم شيء فقال أبو هريرة أتنفسون على بن 

نبيكم صلى هللا عليه وسلم برتبة تدفنونه فيها وقد مسعت رسول هللا يقول من أحبهما فقد أحبين ومن أبغضهما فقد 
 إلسناد ومل خيرجاه أبغضين هذا حديث صحيح ا

 
[ حدثنا أبو جعفر حممد بن صاحل بن هانئ وأبو سعيد عمرو بن حممد بن منصور قاال ثنا الفضل بن حممد  4800] 

بن املسيب الشعراين ثنا أبو بكر عبد الرمحن بن عبد امللك بن شيبة احلزامي ثنا بن أيب فديك عن إمساعيل بن إبراهيم 
عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن احلسن بن علي قال علمين رسول هللا  بن عقبة عن عمه موسى بن عقبة

صلى هللا عليه وسلم يف وتري إذا رفعت رأسي ومل يبق إال السجود اللهم اهدين فيمن هديت وعافين فيمن عافيت 
ل من واليت وتولين فيمن توليت وابرك يل فيما أعطيت وقين شر ما قضيت إنك تقضي وال يقضى عليك إنه ال يذ

تباركت وتعاليت هذا حديث صحيح على شرط الشيخني إال أن حممد بن جعفر بن أيب كثري قد خالف إمساعيل بن 
 إبراهيم بن عقبة يف إسناده 

 
[ حدثنا أبو عبد هللا حممد بن عبد هللا الزاهد الصفار ثنا حممد بن إمساعيل السلمي وحدثنا علي بن محشاذ  4801] 

هللا بن عبد الواحد البزار والفضل بن حممد البيهقي قالوا ثنا بن أيب مرمي وثنا حممد بن جعفر بن أيب  العدل ثنا عبيد 
كثري حدثين موسى بن عقبة ثنا أبو إسحاق عن يزيد بن أيب مرمي عن أيب احلوراء عن احلسن بن علي قال علمين 

ين فيمن هديت وابرك يل فيما أعطيت وقين شر ما رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هؤالء الكلمات يف الوتر اللهم اهد
 قضيت فإنك تقضي وال يقضي عليك وإنه ال يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت 

 
[ حدثنا أبو حممد احلسن بن حممد بن حيىي بن أخي طاهر العقيقي احلسين ثنا إمساعيل بن حممد بن إسحاق  4802] 

عمي علي بن جعفر بن حممد حدثين احلسني بن زيد عن عمر بن علي  بن جعفر بن حممد بن علي بن احلسني حدثين
عن أبيه علي بن احلسني قال خطب احلسن بن علي الناس حني قتل علي فحمد هللا وأثىن عليه مث قال لقد قبض يف 

رايته  هذه الليلة رجل ال يسبقه األولون بعمل وال يدركه اآلخرون وقد كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يعطيه
فيقاتل وجربيل عن ميينه وميكائيل عن يساره فما يرجع حىت يفتح هللا عليه وما ترك على أهل األرض صفراء وال 

بيضاء إال سبع مائة درهم فضلت من عطاايه أراد أن يبتاع هبا خادما ألهله مث قال أيها الناس من عرفين فقد عرفين 
نيب وأان بن الوصي وأان بن البشري وأان بن النذير وأان بن الداعي إىل هللا ومن مل يعرفين فأان احلسن بن علي وأان بن ال

إبذنه وأان بن السراج املنري وأان من أهل البيت الذي كان جربيل ينزل إلينا ويصعد من عندان وأان من أهل البيت الذي 
م على كل مسلم فقال تبارك أذهب هللا عنهم الرجس وطهرهم تطهريا وأان من أهل البيت الذي افرتض هللا مودهت

وتعاىل لنبيه صلى هللا عليه وسلم قل ال أسألكم عليه أجرا إال املودة يف القرىب ومن يقرتف حسنة نزد له فيها حسنا 
 فاقرتاف احلسنة مودتنا أهل البيت 

 



عبد الرزاق أنبأ بن  [ أخربان أبو بكر حممد بن أمحد بن ابلويه ثنا عبد هللا بن أمحد بن حنبل حدثين أيب ثنا 4803] 
جريج أخربين جعفر بن حممد عن أبيه أن النيب صلى هللا عليه وسلم مسى احلسن بن علي يوم سابعه وأنه اشتق من امسه 

 اسم حسني وذكر أنه مل يكن بينهما إال احلبل 
 

بن عمر حدثين عبد هللا [ حدثنا أبو عبد هللا األصبهاين ثنا احلسن بن اجلهم ثنا احلسني بن الفرج ثنا حممد  4804] 
بن جعفر عن أم بكر بنت املسور قالت كان احلسن بن علي سم مرارا كل ذلك يفلت حىت كانت املرة األخرية اليت 

مات فيها فإنه كان خيتلف كبده فلما مات أقام نساء بين هاشم النوح عليه شهرا قال بن عمر وثنا جعفر بن عمر عن 
لى احلسن بن علي وما تقوم األسواق قال بن عمر وحدثتنا عبيدة بنت انئل عن أيب جعفر قال مكث الناس يبكون ع

عائشة بنت سعد قالت حد نساء احلسن بن علي سنة قال بن عمر وثنا داود بن سنان مسعت ثعلبة بن أيب مالك قال 
بن عمر وحدثين شهدان احلسن بن علي يوم مات ودفناه ابلبقيع ولو طرحت إبرة ما وقعت إال على رأس إنسان قال 

مسلمة عن حمارب قال مات احلسن بن علي سنة مخسني خلون من ربيع األول وهو بن ست وأربعني سنة وصلى عليه 
 سعيد بن العاص وكان يبكي وكان مرضه أربعني يوما 

 
ثنا  [ أان محزة بن العباس بن الفضل العقيب ببغداد ثنا احلسن بن سالم السواق ثنا عبيد هللا بن موسى 4805] 

شيبان عن أيب إسحاق قال بويع أليب حممد احلسن بن علي بن أيب طالب ابلكوفة عقيب قتل أمري املؤمنني علي وأخذ 
البيعة عن أصحابه فحدثين حارثة بن مضرب قال مسعت احلسن بن علي يقول وهللا ال أابيعكم إال على ما أقول لكم 

 اربت وملا متت البيعة خطبهم قالوا ما هي قال تساملون من ساملت وحتاربون من ح
 

[ حدثنا حممد بن صاحل بن هانئ ثنا احلسني بن الفضل البجلي ثنا عفان بن مسلم ثنا شعبة عن عمرو بن  4806] 
مرة مسعت عبد هللا بن احلارث حيدث عن زهري بن األقمر رجل من بين بكر بن وائل قال ملا قتل علي قام احلسن 

شنوءة فقال أشهد لقد رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم واضعه يف حبوته وهو خيطب الناس فقام رجل من أزد 
 يقول من أحبين فليحبه وليبلغ الشاهد الغائب ولوال كرامة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ما حدثت به أبدا 

 
ن حممد بن [ حدثين علي بن احلسن القاضي ثنا حممد بن موسى عن حممد بن أيب السري عن هشام ب 4807] 

الكليب عن أيب خمنف قال ملا وقعت البيعة للحسن بن علي جد يف مكاشفة معاوية والتوجه حنوه فجعل على مقدمته 
عبد هللا بن جعفر الطيار يف عشرة آالف مث أتبعه بقيس بن سعد يف جيش عظيم فراسل معاوية عبد هللا بن جعفر 

ه إىل ذلك وخلى مسريه وتوجه إىل معاوية فوىف له وتفرق العسكر وضمن له ألف ألف درهم إذا صار إىل احلجاز فأجاب
وأقام قيس بن سعد على حدة وانضم إليه كثري فمن كان مع عبد هللا بن جعفر راسله معاوية وأرغبه فلم يفه ذلك إىل 

مطلع ساابط أن صاحل احلسن معاوية وسلم إليه األمر وتوجه احلسن وأصحابه للقاء معاوية وقد جرح احلسن غيلة يف 
جرحه سنان بن اجلراح األسدي أخو بين نصر فطعنه يف فخذه مبعول طعنة منكرة وكان يرى رأي اخلوارج فاعتنقه 
احلسن يف يده وصار معه يف األرض ووثب عليه عبد هللا بن ظبيان بن عمارة التميمي فعض وجهه حىت قطع أنفه 

ومحل احلسن على السرير إىل املدائن فنزل على سعد بن وشدخ رأسه حبجر فمات من وقته فسحقا ألصحاب السعري 
مسعود الثقفي عم املختار وكان عامل علي رضى هللا تعاىل عنه على املدائن فجاءه بطبيب فعاجله حىت صلح رضى هللا 



 تعاىل عنه 
 

فيان ثنا أبو [ حدثنا أبو بكر حممد بن إسحاق وعلي بن محشاذ قاال ثنا بشر بن موسى ثنا احلميدي ثنا س 4808] 
موسى قال مسعت احلسن يقول استقبل احلسن بن علي معاوية بكتائب أمثال اجلبال فقال عمرو بن العاص وهللا إين 
ألرى كتائب ال توىل أو تقتل أقراهنا فقال معاوية وكان خري الرجلني أرأيت إن قتل هؤالء هؤالء من يل بدمائهم من يل 

اوية عبد الرمحن بن مسرة بن حبيب بن عبد مشس قال سفيان وكانت له صحبة أبمورهم من يل بنسائهم قال فبعث مع
فصاحل احلسن معاوية وسلم األمر له وابيعه ابخلالفة على شروط وواثئق ومحل معاوية إىل احلسن ماال عظيما يقال 

األمر ملعاوية سبعة مخس مائة ألف ألف درهم وذلك يف مجادى األوىل سنة إحدى وأربعني وإمنا كان ويل قبل أن يسلم 
 أشهر وأحد عشر يوما 

 
[ فأخربان عبد الرمحن بن محدان واحلسني بن احلسن قاال ثنا أبو حامت الرازي ثنا حممد بن عبد هللا  4809] 

األنصاري ثنا أشعث بن عبد امللك عن احلسن عن أيب بكرة رضى هللا تعاىل عنه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه 
 علي إن ابين هذا سيد ولعل هللا أن يصلح به بني فئتني من املسلمني عظيمتني  وسلم للحسن بن

 
[ وحدثنا حممد بن هانئ ثنا احلسني بن الفضل ثنا عفان وسليمان بن حرب قاال ثنا محاد بن زيد ثنا علي  4810] 

وسلم خيطب الناس إذ جاء بن زيد عن احلسن عن أيب بكرة رضى هللا تعاىل عنه قال بينا رسول هللا صلى هللا عليه 
احلسن بن علي فصعد إليه فضمه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وقال أال أن ابين هذا سيد وإن هللا عز وجل لعله أن 

 يصلح به بني فئتني عظيمتني من املسلمني 
 

القاسم بن الفضل  [ حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا العباس بن حممد الدوري ثنا قراد أبو نوح أنبأ 4811] 
عن يوسف بن مازن قال عرض رجل للحسن بن علي حني ابيع معاوية فأنبه وقال سودت وجوه املؤمنني وفعلت 

وفعلت فقال ال تؤنبين فإن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم رأى بين أمية يتواثبون على منربه رجال رجال فشق ذلك 
لكوثر هنر يف اجلنة وإان أنزلناه يف ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة عليه واهتم فأنزل هللا عز وجل إان أعطيناك ا

 القدر خري من ألف شهر يقضون بعدك 
 

[ حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا العباس بن حممد الدوري ثنا األسود بن عامر شاذان ثنا زهري بن  4812] 
ال كنا يف مقدمة احلسن بن علي اثين عشر ألفا تقطر أسيافنا من احلدة معاوية ثنا أبو روق اهلمداين ثنا أبو العريف ق

على قتال أهل الشام وعلينا أبو العمر طه فلما أاتان صلح احلسن بن علي ومعاوية كأمنا كسرت ظهوران من احلرد 
سالم عليك اي مذل والغيظ فلما قدم احلسن بن علي الكوفة قام إليه رجل منا يكىن أاب عامر سفيان بن الليل فقال ال

 املؤمنني فقال احلسن ال تقل ذاك اي أاب عامر مل أذل املؤمنني ولكين كرهت أن أقتلهم يف طلب امللك 
 

[ حدثنا أبو بكر بن إسحاق وعلي بن محشاذ قاال ثنا بشر بن موسى ثنا احلميدي ثنا سفيان عن جمالد بن  4813] 
لة حني صاحل معاوية فقام فحمد هللا وأثىن عليه مث قال إن أكيس سعيد عن الشعيب قال خطبنا احلسن بن علي ابلنخ



الكيس التقي وإن أعجز العجز الفجور وإن هذا األمر الذي اختلفت فيه أان ومعاوية حق المرئ وكان أحق حلقه مين 
ني أقول قويل أو حق يل فرتكته ملعاوية إرادة استضالع املسلمني وحقن دمائهم وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إىل ح

 هذا واستغفر هللا يل ولكم 
 

[ حدثنا إسحاق بن حممد بن خالد اهلامشي ابلكوفة ثنا عيسى بن مهران القيسي ثنا عبيد هللا بن موسى  4814] 
العبسي ثنا محاد بن واصل حدثتين فاطمة بنت احلارث عن أبيها أن عليا كان يقول للحسن رضى هللا تعاىل عنهما 

 خالع سرابله 
 
[ أخربين حممد بن يعقوب احلافظ ثنا حممد بن إسحاق ثنا أمحد بن املقدام ثنا زهري بن العالء ثنا سعيد بن  4815 ]

أيب عروبة عن قتادة بن دعامة السدوسي قال مست ابنة األشعث بن قيس احلسن بن علي وكانت حتته ورشيت على 
 ذلك ماال 

 
مد بن زايد ثنا الفضل بن غسان األنصاري ثنا معاذ بن معاذ [ حدثنا علي بن عيسى ثنا احلسني بن حم 4816] 

وأشهل بن حامت عن بن عون عن عمري بن إسحاق أن احلسن بن علي قال لقد بلت طائفة من كبدي ولقد سقيت 
 السم مرارا فما سقيت مثل هذا 

 
عبد الصمد بن عبد الوارث  [ حدثنا أبو علي احلافظ ثنا عبد هللا بن قحطبة ثنا احلسني بن أيب كبشة ثنا 4817] 

ثنا سالم بن مسكني عن عمران بن عبد هللا قال رأى احلسن بن علي فيما يرى النائم بني عينيه مكتواب قل هو هللا 
أحد فقصها على سعيد بن املسيب فقال إن صدقت رؤايك فقد حضر أجلك قال فسم يف تلك السنة ومات رمحة 

 هللا عليه 
 

احلسني بن علي الشهيد رضى هللا تعاىل عنهما بن فاطمة بنت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أول فضائل أيب عبد هللا 
 وعلى آله 

[ أخربان أبو عبد هللا حممد بن علي اجلوهري ببغداد ثنا أبو األحوص حممد بن اهليثم القاضي ثنا حممد بن  4818] 
ل بنت احلارث أهنا دخلت على رسول هللا صلى هللا مصعب ثنا األوزاعي عن أيب عمار شداد بن عبد هللا عن أم الفض

عليه وسلم فقالت اي رسول هللا إين رأيت حلما منكرا الليلة قال ما هو قالت إنه شديد قال ما هو قالت رأيت كأن 
قطعة من جسدك قطعت ووضعت يف حجري فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم رأيت خريا تلد فاطمة إن شاء هللا 

كون يف حجرك فولدت فاطمة احلسني فكان يف حجري كما قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فدخلت غالما في
يوما إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فوضعته يف حجره مث حانت مين التفاتة فإذا عينا رسول هللا صلى هللا عليه 

ك قال أاتين جربيل صلى هللا عليه وسلم فأخربين وسلم هتريقان من الدموع قالت فقلت اي نيب هللا أبيب أنت وأمي مال
أن أميت ستقتل ابين هذا فقلت هذا فقال نعم وأاتين برتبة من تربته محراء هذا حديث صحيح على شرط الشيخني ومل 

 خيرجاه 
 



ا زهري [ أخربين أبو إسحاق إبراهيم بن حممد بن حيىي املزكي ثنا حممد بن إسحاق الثقفي ثنا أبو األشعث ثن 4819] 
بن العالء ثنا سعيد بن أيب عروبة عن قتادة قال ولدت فاطمة حسينا بعد احلسن لسنة وعشرة أشهر فولدته لست 

سنني ومخسة أشهر ونصف من التاريخ وقتل احلسني يوم اجلمعة يوم عاشوراء لعشر مضني من احملرم سنة إحدى وستني 
 ها يف كتاب مقتل احلسني وفيه كفاية ملن مسعه ووعاه وهو بن أربع ومخسني سنة وقد ذكرت هذه األخبار بشرح

 
[ حدثين حممد بن صاحل بن هانئ ثنا احلسني بن الفضل البجلي ثنا عفان ثنا وهيب ثنا عبد هللا بن عثمان  4820] 

ال بن خثيم عن سعيد بن أيب راشد عن يعلى العامري أنه خرج مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إىل طعام دعوا له ق
فاستقبل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إمام القوم وحسني مع الغلمان يلعب فأراد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن 

أيخذه فطفق الصيب يفر ها هنا مرة وها هنا مرة فجعل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يضاحكه حىت أخذه قال 
اه على فيه يقبله فقال حسني مين وأان من حسني أحب هللا فوضع إحدى يديه حتت قفاه واألخرى حتت ذقنه فوضع ف

 من أحب حسينا حسني سبط من األسباط هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه 
 

[ حدثنا أبو عبد هللا حممد بن يعقوب احلافظ ثنا علي بن احلسني اهلاليل ثنا عبد هللا بن الوليد ثنا سفيان  4821] 
ي ثنا عبد هللا بن أمحد بن حنبل حدثين أيب ثنا وكيع عن سفيان عن أيب اجلحاف عن أيب وأخربان أمحد بن جعفر القطيع

حازم عن أيب هريرة رضى هللا تعاىل عنه قال رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو حامل احلسني بن علي وهو 
 يف احلسن مثله وكالمها حمفوظان يقول اللهم إين أحبه فأحبه هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه وقد روي إبسناد 

 
[ حدثنا أبو بكر حممد بن عبد هللا الشافعي من أصل كتابه ثنا حممد بن شداد املسمعي ثنا أبو نعيم  4822] 

وحدثين أبو حممد احلسن بن حممد السبيعي احلافظ ثنا عبد هللا بن حممد بن انجية ثنا محيد بن الربيع ثنا أبو نعيم 
حلسن بن حممد بن حيىي بن أخي طاهر العقيقي العلوي يف كتاب النسب ثنا جدي ثنا حممد بن يزيد وأخربان أبو حممد ا

اآلدمي ثنا أبو نعيم وأخربين أبو سعيد أمحد بن حممد بن عمرو األمخسي من كتاب التاريخ ثنا احلسني بن محيد بن 
عيم وأخربان أمحد بن كامل القاضي حدثين يوسف الربيع ثنا احلسني بن عمرو العنقزي والقاسم بن دينار قاال ثنا أبو ن

بن سهل التمار ثنا القاسم بن إمساعيل العزرمي ثنا أبو نعيم وأخربان أمحد بن كامل القاضي ثنا عبد هللا بن إبراهيم 
جبري البزار ثنا كثري بن حممد أبو أنس الكويف ثنا أبو نعيم ثنا عبد هللا بن حبيب بن أيب اثبت عن أبيه عن سعيد بن 

عن بن عباس رضى هللا تعاىل عنهما قال أوحى هللا تعاىل إىل حممد صلى هللا عليه وسلم إين قتلت بيحىي بن زكراي 
سبعني ألفا وإين قاتل اببن ابنتك سبعني ألفا وسبعني ألفا هذا لفظ حديث الشافعي ويف حديث القاضي أيب بكر بن  

 على دم بن ابنتك هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه  كامل إين قتلت على دم حيىي بن زكراي وإين قاتل
 

[ حدثين أبو بكر حممد بن أمحد بن ابلويه ثنا احلسن بن علي بن شبيب املعمري ثنا أبو عبيدة بن الفضيل  4823] 
عاىل بن عياض ثنا مالك بن سعري بن اخلمس ثنا هشام بن سعد ثنا نعيم بن عبد هللا اجملمر عن أيب هريرة رضى هللا ت

عنه قال ما رأيت احلسني بن علي إال فاضت عيين دموعا وذاك أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خرج يوما فوجدين 
يف املسجد فأخذ بيدي واتكأ علي فانطلقت معه حىت جاء سوق بين قينقاع قال وما كلمين فطاف ونظر مث رجع 

فأتى حسني يشتد حىت وقع يف حجره مث أدخل يده يف ورجعت معه فجلس يف املسجد واحتىب وقال يل ادع يل لكاع 



حلية رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فجعل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يفتح فم احلسني فيدخل فاه يف فيه ويقول 
 اللهم إين أحبه فأحبه هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه 

 
بن إسحاق الصغاين ثنا حممد بن إمساعيل بن أيب مسينة ثنا  [ حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد 4824] 

حممد بن مصعب ثنا األوزاعي عن أيب عمار عن أم الفضل قالت قال يل رسول هللا واحلسني يف حجره إن جربيل صلى 
ب هللا عليه وسلم أخربين أن أميت تقتل احلسني قد اختصر بن أيب مسينة هذا احلديث ورواه غريه عن حممد بن مصع

 ابلتمام 
 

[ أخربان أبو جعفر حممد بن علي بن دحيم الشيباين ابلكوفة ثنا أمحد بن حازم بن أيب غرزة ثنا علي بن  4825] 
قادم ثنا عبد السالم بن حرب عن حيىي بن سعيد قال كنا عند علي بن احلسني فجاء قوم من الكوفيني فقال علي اي 

ول قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اي أيها الناس ال ترفعوين فوق أهل العراق أحبوان حب اإلسالم مسعت أيب يق
قدري فإن هللا اختذين عبدا قبل أن يتخذين نبيا فذكرته لسعيد بن املسيب فقال وبعد ما اختذه نبيا هذا حديث صحيح 

 اإلسناد ومل خيرجاه 
 

يم بن عبد هللا ثنا حجاج بن نصري ثنا قرة بن [ حدثين أبو بكر حممد بن أمحد بن ابلويه ثنا أبو مسلم إبراه 4826] 
خالد ثنا عامر بن عبد الواحد عن أيب الضحى عن بن عباس رضى هللا تعاىل عنهما قال ما كنا نشك وأهل البيت 

 متوافرون أن احلسني بن علي يقتل ابلطف 
 

ن آدم ثنا سفيان عن عاصم بن [ حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا احلسن بن علي بن عفان ثنا حيىي ب 4827] 
عبيد هللا عن عبيد هللا بن أيب رافع عن أبيه رضى هللا تعاىل عنه قال رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أذن يف أذن 

 احلسني حني ولدته فاطمة رضى هللا تعاىل عنها هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه 
 

افظ أان حيىي بن حممد بن صاعد ثنا سعيد بن عبد الرمحن املخزومي [ حدثنا أبو علي احلسني بن علي احل 4828] 
ثنا حسني بن زيد العلوي عن جعفر بن حممد عن أبيه عن جده عن علي رضى هللا تعاىل عنه أن رسول هللا صلى هللا 

ل العقيقة عليه وسلم أمر فاطمة رضى هللا تعاىل عنها فقال زين شعر احلسني وتصدقي بوزنه فضة وأعطي القابلة رج
 هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه 

 
[ أخربان أبو احلسن أمحد بن حممد العنزي ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ثنا أبو اليمان ثنا إمساعيل بن عياش  4829] 

ثنا عطاء بن عجالن عن عكرمة عن بن عباس عن أم الفضل رضى هللا تعاىل عنها قالت دخل علي رسول هللا صلى 
يه وسلم وأان أرضع احلسني بن علي بلنب بن كان يقال له قثم قالت فتناوله رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هللا عل

فناولته إايه فبال عليه قالت فأهويت بيدي إليه فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ال تزرمي ابين قالت فرشه ابملاء 
ارية يغسل هذا حديث قد روي أبسانيد ومل خيرجاه فأما إمساعيل قال بن عباس بول الغالم الذي مل أيكل يرش وبول اجل

 بن عياش وعطاء بن عجالن فإهنما مل خيرجامها 



 
[ أخربان أبو حممد عبد هللا بن إسحاق بن اخلراساين ببغداد ثنا أبو بكر حممد بن أمحد بن يزيد الرايحي ثنا  4830] 

هانئ بن هانئ عن علي بن أيب طالب رضى هللا تعاىل عنه قال ملا  عبد العزيز بن أابن ثنا إسرائيل عن أيب إسحاق عن
ولدت فاطمة احلسن جاء رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال أروين ابين ما مسيتموه وذكر احلديث قال قتادة قتل 

ن مسعه قال احلسني يوم عاشوراء يوم اجلمعة قال احلاكم هذه األخبار نشرحها يف كتاب مقتل احلسني وفيه كفاية مل
احلاكم هذا آخر ما أدى إليه االجتهاد من ذكر مناقب أهل بيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ابألسانيد الصحيحة 

مما مل خيرجه الشيخان اإلمامان وقد أمليت ما أدى إليه اجتهادي من فضائل اخللفاء األربعة وأهل بيت رسول هللا 
نيد مث رأيت األوىل لنظم هذا الكتاب الرتتيب بعدهم على التواريخ للصحابة صلى هللا عليه وسلم ما يصح منها ابألسا

رضى هللا تعاىل عنهم أمجعني من أول اإلسالم إىل آخر من مات منهم وهللا املعني على ذلك برمحته فمنهم إايس بن 
 معاذ األشهلي رضى هللا تعاىل عنه تويف مبكة قبل اهلجرة 

 
مد بن يعقوب ثنا أمحد بن عبد اجلبار ثنا يونس بن بكري عن حممد بن إسحاق قال [ حدثنا أبو العباس حم 4831] 

حدثين احلصني بن عبد الرمحن بن سعد بن عمرو بن معاذ أخو أيب عبد الرمحن األشهلي عن حممود بن لبيد أخي أيب 
شهل فيهم إايس بن معاذ عبد هللا األشهلي قال ملا قدم أبو احليسر أنس بن رافع مكة ومعه فتية من بين عبد األ

يلتمسون احللف من قريش على قومهم من اخلزرج فسمع هبم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فأاتهم فجلس إليهم 
فقال هل لكم إىل خري مما جئتم له قالوا وما ذاك قال أان رسول هللا بعثين هللا إىل العباد أدعوهم إىل أن يعبدوا هللا وال 

علي الكتاب مث ذكر هلم اإلسالم وتال عليهم القرآن فقال إايس بن معاذ وكان غالما حداث أي  يشركوا به شيئا وأنزل
قوم هذا وهللا خري مما جئتم له قال فأخذ أبو احليسر حفنة من البطحاء فضرب هبا وجه إايس بن معاذ وقال دعنا 

وسلم وانصرفوا إىل املدينة فكانت وقعة منك فلعمري لقد جئنا لغري هذا فصمت إايس فقام رسول هللا صلى هللا عليه 
بعاث بني األوس واخلزرج قال مث مل يلبث إايس بن معاذ أن هلك قال حممود بن لبيد فأخربين من حضره من قومي 

عند موته أهنم مل يزالوا يسمعونه يهلل هللا ويكربه وحيمده ويسبحه حىت مات قال فما كانوا يشكون أن قد مات مسلما 
عر اإلسالم يف ذلك اجمللس حني مسع من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ما مسع هذا حديث صحيح لقد كان استش

 على شرط مسلم ومل خيرجاه 
 

 ومنهم الرباء بن معرور بن صخر بن خنساء أول نقيب كان يف اإلسالم رضى هللا تعاىل عنه 
احلسن بن جهم ثنا احلسني بن الفرج عن حممد [ حدثنا أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن بطة األصبهاين ثنا  4832] 

بن عمر عن حيىي بن عبد هللا بن أيب قتادة عن أبيه عن جده قال كان موت الرباء بن معرور يف صفر قبل قدوم النيب 
 صلى هللا عليه وسلم بشهر وكان أول من تكلم من النقباء 

 
ن احلسني ثنا عمرو بن زرارة ثنا زايد بن عبد هللا عن [ أخربين احلسني بن علي التميمي ثنا أمحد بن حممد ب 4833] 

حممد بن إسحاق عن عكرمة عن بن عباس رضى هللا تعاىل عنهما قال كان الرباء بن معرور أول من ضرب على يد 
أثىن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف البيعة له ليلة العقبة يف السبعني من األنصار فقام الرباء بن معرور فحمد هللا و 

عليه مث قال احلمد هلل الذي أكرمنا مبحمد صلى هللا عليه وسلم وجاءان به وكان أول من أجاب وآخر من دعا فأجبنا 



هللا عز وجل ومسعنا وأطعنا اي معشر األوس واخلزرج قد أكرمكم هللا بدينه فإن أخذمت السمع والطاعة واملؤازرة ابلشكر 
 صحيح اإلسناد ومل خيرجاه فأطيعوا هللا ورسوله مث جلس هذا حديث 

 
 ومنهم خدجية بنت خويلد بن أسد بن عبد العزي رضى هللا تعاىل عنها 

[ حدثنا أبو عبد هللا حممد بن يعقوب ثنا علي بن احلسن اهلاليل ثنا معلى بن أسد العمي ثنا محاد والربيع  4834] 
دجية رضوان هللا عليها رسول هللا صلى هللا عليه بن بدر عن أيب الزبري عن جابر رضى هللا تعاىل عنه قال استأجرت خ

 وسلم سفرتني إىل جرش كل سفرة بقلوص هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه 
 

[ حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن خالد بن خلي احلمصي ثنا احلجاج بن أيب منيع حدثين  4835] 
ن أول امرأة تزوجها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خدجية بنت خويلد جدي عبيد هللا بن أيب زايد عن الزهري قال إ

 بن أسد بن عبد العزى تزوجها يف اجلاهلية وأنكحها أبوها خويلد بن أسد 
 

[ حدثنا أبو بكر أمحد بن كامل القاضي حدثين داود بن حممد بن أيب معشر عن أبيه عن جده قال توفيت  4836] 
 قبيل اهلجرة بسنة  خدجية رضى هللا تعاىل عنها

 
[ أخربين أبو بكر حممد بن أمحد بن ابلويه ثنا عبد هللا بن أمحد بن حنبل حدثين أمحد بن حممد بن أيوب ثنا  4837] 

إبراهيم بن سعد عن حممد بن إسحاق أن أاب طالب وخدجية بنت خويلد هلكا يف عام واحد وذلك قبل مهاجر النيب 
بثالث سنني ودفنت خدجية ابحلجون ونزل يف قربها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  صلى هللا عليه وسلم إىل املدينة

وكان هلا يوم تزوجها مثان وعشرون سنة قال حممد وكنية خدجية رضى هللا تعاىل عنها أم هند وكان هلا بن وابنة حني 
 ا هالة بنت عبد مناف تزوجها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأم خدجية فاطمة بنت زائدة بن األصم وأمه

 
[ حدثين أبو الوليد اإلمام ثنا أمحد بن احلسن بن عبد اجلبار ثنا حممد بن إسحاق املسييب حدثين عبد هللا  4838] 

بن حممد بن حيىي بن عروة بن الزبري عن هشام بن عروة قال توفيت خدجية بنت خويلد رضى هللا تعاىل عنها وهي ابنة 
 اذ فإن الذي عندي أهنا مل تبلغ ستني سنة مخس وستني سنة هذا قول ش

 
[ حدثين أبو بكر بن ابلويه ثنا حممد بن يونس القرشي ثنا أبو زيد سعيد بن أوس ثنا شعبة عن احلاكم عن  4839] 

مقسم عن بن عباس رضى هللا تعاىل عنهما قال ولدت خدجية لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم غالمني وأربع نسوة 
 هللا وفاطمة وزينب ورقية وأم كلثوم القاسم وعبد 

 
[ حدثين بكري بن أمحد احلداد الصويف مبكة حدثنا سهل بن سليمان النيلي بواسط ثنا منصور بن املهاجر  4840] 

ثنا حممد بن احلجاج ثنا سفيان بن حسني عن الزهري قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم احلمد هلل الذي أطعمين 
  احلرير وزوجين خدجية وكنت هلا عاشقا اخلمري وألبسين

 



[ أخربين أبو سعيد أمحد بن حممد بن عمرو األمخسي ثنا احلسني بن محيد بن الربيع ثنا خمول بن إبراهيم  4841] 
النهدي ثنا عبد الرمحن بن األسود عن حممد بن عبيد هللا بن أيب رافع عن أبيه عن جده أيب رافع رضى هللا تعاىل عنه 

ل هللا صلى هللا عليه وسلم صلى يوم اإلثنني وصلت معه خدجية رضى هللا تعاىل عنها وأنه عرض على علي يوم أن رسو 
الثالاثء الصالة فأسلم وقال دعين أو آمر أاب طالب يف الصالة قال فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إمنا هو أمانة 

 عليه وسلم يوم الثالاثء هذا حديث صحيح اإلسناد ومل قال فقال علي فأصلي إذن فصلى مع رسول هللا صلى هللا
 خيرجاه 

 
[ حدثنا أبو زكراي حيىي بن حممد العنربي ثنا أبو عبد هللا حممد بن إبراهيم ثنا أمحد بن حنبل وزهري بن حرب  4842] 

اعيل بن إايس قاال ثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدثين أيب عن حممد بن إسحاق عن حيىي بن أيب األشعث عن إمس
بن عفيف عن أبيه عن جده عفيف بن عمرو قال كنت امرئ اتجرا وكنت صديقا للعباس بن عبد املطلب يف اجلاهلية 

فقدمت لتجارة فنزلت على العباس بن عبد املطلب مبىن فجاء رجل فنظر إىل الشمس حني مالت فقام يصلي مث 
فقام يصلي فقلت للعباس من هذا فقال هذا حممد بن عبد  جاءت امرأة فقامت تصلي مث جاء غالم حني راهق احللم

هللا بن عبد املطلب بن أخي يزعم أنه نيب ومل يتابعه على أمره غري هذه املرأة وهذا الغالم وهذه املرأة خدجية بنت 
خويلد امرأته وهذا الغالم بن عمه علي بن أيب طالب قال عفيف الكندي وأسلم وحسن إسالمه لوددت أين كنت 

سلمت يومئذ فيكون يل ربع اإلسالم هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه وله شاهد معترب من أوالد عفيف بن أ
 عمرو 

 
[ حدثين علي بن محشاذ العدل ثنا يزيد بن اهليثم الدقاق حدثين حممد بن إسحاق املسييب ثنا عبد هللا بن  4843] 

خربين عروة بن الزبري عن عائشة زوج النيب صلى هللا عليه معاذ الصنعاين حدثين معمر بن راشد عن الزهري قال أ
وسلم أهنا قالت أول ما بدىء به رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من الوحي الرؤاي الصادقة يف النوم كان ال يرى رؤاي 

وهو يف غار إال جاءته مثل فلق الصبح مث حبب إليه اخلالء فكان أييت جبل حراء فيحنث وهو التعبد حىت فاجأه احلق 
حراء فجاءه امللك فيه فقال اقرأ قال فقلت ما أان بقارئ قال فأخذين فغطين حىت بلغ مين اجلهد مث أرسلين فقال يل } 

اقرأ بسم ربك الذي خلق خلق اإلنسان من علق اقرأ وربك األكرم الذي علم ابلقلم علم اإلنسان ما مل يعلم { قال 
دجية فقال زملوين زملوين فزملوه حىت ذهب عنه الروع فقال اي خدجية مايل فرجع هبا ترجف بوادره حىت دخل على خ

فأخربها اخلرب وقال قد خشيت علي فقالت له كال أبشر فوهللا ال خيزيك هللا أبدا إنك لتصل الرحم وتصدق يف 
نوفل بن أسد احلديث وحتمل الكل وتقري الضيف وتعني على نوائب احلق مث انطلقت به خدجية حىت أتت به ورقة بن 

بن عبد العزى بن قصي وهو عم خدجية أخو أبيها وكان امرأ تنصر يف اجلاهلية وكان يكتب العربية ويكتب ابلعربية من 
اإلجنيل ما شاء هللا أن يكتب فكان شيخا كبريا قد عمي قالت خدجية أي عم امسع من بن أخيك قال ورقة بن نوفل اي 

لى هللا عليه وسلم خرب ما رأى فقال ورقة هذا الناموس الذي أنزل على موسى بن أخي ماذا ترى فأخربه رسول هللا ص
 صلى هللا عليه وسلم هذا حديث صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه 

 
[ حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا عبد هللا بن أسامة احلليب ثنا حجاج بن أيب منيع حدثين عبيد هللا  4844] 

 هري قال كانت خدجية أول من آمن برسول هللا صلى هللا عليه وسلم من النساء بن أيب زايد عن الز 



 
[ أخربان إمساعيل بن حممد بن الفضل الشعراين ثنا جدي ثنا إبراهيم بن املنذر حدثين حممد بن فليح عن  4845] 

رسوله صلى هللا عليه موسى بن عقبة عن بن شهاب قال كانت خدجية رضى هللا تعاىل عنها أول من آمن ابهلل وصدق ب
 وسلم قبل أن تفرض الصالة 

 
[ حدثين أبو سعيد أمحد بن يعقوب الثقفي حدثنا سعيد بن عجب األنباري حدثين حممد بن حيىي بن  4846] 

الضريس ثنا حممد بن جعفر عن عبد الرمحن بن أيب الرجال عن أيب اليقظان عمران بن عبد هللا عن ربيعة السعدي قال 
بن اليمان وهو يف مسجد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فسمعته يقول كان رسول هللا صلى هللا عليه أتيت حذيفة 

 وسلم يقول خدجية بنت خويلد سابقة نساء العاملني إىل اإلميان ابهلل ومبحمد صلى هللا عليه وسلم 
 

ثنا عبد هللا بن منري وأخربان أمحد [ حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا احلسن بن علي بن عفان العامري  4847] 
بن جعفر القطيعي ثنا عبد هللا بن أمحد بن حنبل حدثين أيب ثنا وكيع وعبد هللا بن منري قاال ثنا هشام بن عروة عن عبد 
هللا بن جعفر عن علي بن أيب طالب رضى هللا تعاىل عنه قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول خري نسائها 

 نت عمران وخري نسائها خدجية قد اتفق الشيخان على إخراجه وإمنا أوردت مرمي ب
 

[ ما أخربانه أمحد بن جعفر ثنا عبد هللا بن أمحد بن حنبل ثنا أبو عمر ونصر بن علي ثنا وهب بن جرير  4848] 
ىل عنهما قال قال حدثين أيب عن حممد بن إسحاق حدثين هشام بن عروة عن أبيه عن عبد هللا بن جعفر رضى هللا تعا

 النيب صلى هللا عليه وسلم أمرت أن أبشر خدجية ببيت يف اجلنة من قصب ال صخب فيه وال نصب 
 

[ أخربان أمحد بن جعفر ثنا عبد هللا بن أمحد بن حنبل حدثين أيب ثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدثين أيب  4849] 
بد هللا بن جعفر بن أيب طالب رضى هللا تعاىل عنه قال قال عن بن إسحاق قال حدثين هشام بن عروة عن أبيه عن ع

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أمرت أن أبشر خدجية ببيت يف اجلنة من قصب ال صخب فيه وال نصب هذا حديث 
 صحيح على شرط مسلم ومل خيرجاه 

 
امر بن صاحل بن عبد هللا بن عروة [ أخربين أمحد بن جعفر ثنا عبد هللا بن أمحد بن حنبل حدثين أيب ثنا ع 4850] 

بن الزبري أبو احلارث حدثين هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال أمرت أن أبشر 
خدجية ببيت يف اجلنة من قصب قال أبو عبد الرمحن فقلت أليب إن حيىي بن معني يطعن على عامر بن صاحل هذا قال 

ع من احلجاج قال قد رأيت أن احلجاج يسمع من هشيم وهذا عيب أن يسمع الرجل ممن هو تقول ماذا قلت رآه مس
 أصغر منه أو أكرب 

 
[ أخربان أمحد بن جعفر القطيعي ثنا عبد هللا بن أمحد بن حنبل حدثين أيب ثنا حممد بن فضيل عن عمارة  4851] 

نه يقول أتى جربيل النيب صلى هللا عليه وسلم فقال اي بن القعقاع عن أيب زرعة قال مسعت أاب هريرة رضى هللا تعاىل ع
رسول هللا هذه خدجية قد أتتك ومعها إانء فيه إدام أو طعام أو شراب فإذا هي أتتك فأقرئ عليها السالم من رهبا 



وبشرها ببيت يف اجلنة من قصب ال صخب فيها وال نصب هذا حديث صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه هبذه 
فأما قوله صلى هللا عليه وسلم بشر خدجية فقد اتفقا على حديث إمساعيل بن أيب خالد عن عبد هللا بن أيب  السياقة

 أوىف خمتصرا 
 

[ حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا العباس بن حممد الدوري ثنا يونس بن حممد املؤدب ثنا داود بن  4852] 
عباس رضى هللا تعاىل عنهما قال خط رسول هللا صلى هللا عليه  أيب الفرات عن علباء بن أمحر عن عكرمة عن بن

وسلم يف األرض أربعة خطوط وقال أتدرون ما هذا فقالوا هللا ورسوله أعلم فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
أفضل نساء أهل اجلنة خدجية بنت خويلد وفاطمة بنت حممد ومرمي بنت عمران وأحسبه قال وامرأة فرعون هذا 

 حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه هبذه السياقة 
 

[ أخربان أمحد بن جعفر ثنا عبد هللا بن أمحد بن حنبل قال وجدت يف كتاب أيب خبط يده ثنا سعد بن  4853] 
إبراهيم بن سعد ويعقوب بن إبراهيم قاال ثنا أيب عن صاحل عن بن شهاب عن عروة قال قالت عائشة لفاطمة رضى 

بنت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أال أبشرك أين مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول سيدات  هللا تعاىل عنها
 نساء أهل اجلنة أربع مرمي بنت عمران وفاطمة بنت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وخدجية بنت خويلد وآسية 

 
أبو عمار حدثنا الفضل بن موسى ثنا هشام بن [ أخربين عبد هللا بن حممد بن زايد ثنا حممد بن إسحاق ثنا  4854] 

عروة عن أبيه عن عائشة رضى هللا تعاىل عنها قالت ما حسدت امرأة ما حسدت خدجية وما تزوجين رسول هللا صلى 
هللا عليه وسلم إال بعد ما ماتت وذلك أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بشرها ببيت يف اجلنة من قصب ال صخب 

 ذا حديث صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه فيه وال نصب ه
 

[ أخربان أمحد بن جعفر ثنا عبد هللا بن أمحد بن حنبل حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن الزهري عن  4855] 
عروة عن عائشة رضى هللا تعاىل عنها قالت مل يتزوج النيب صلى هللا عليه وسلم على خدجية رضى هللا تعاىل عنها حىت 

اتت قالت عائشة ما رأيت خدجية قط وال غرت على امرأة من نسائه أشد من غرييت على خدجية وذلك من كثرة ما  م
 كان يذكرها هذا حديث صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه 

 
[ أخربين أمحد بن سهل الفقيه ببخارا ثنا قيس بن أنيف ثنا قتيبة بن سعد ثنا جعفر بن سليمان عن اثبت  4856] 
أنس رضى هللا تعاىل عنه قال أتى جربيل صلى هللا عليه وسلم إىل النيب صلى هللا عليه وسلم وعنده خدجية رضى  عن

هللا تعاىل عنها فقال إن هللا يقرئ خدجية السالم فقالت إن هللا هو السالم وعليك السالم ورمحة هللا هذا حديث 
 صحيح على شرط مسلم ومل خيرجاه 

 
 رارة بن عدس بن عبيد بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن النجار رضى هللا تعاىل عنه ذكر مناقب أسعد بن ز 

[ حدثنا أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن بطة ثنا احلسن بن جهم ثنا احلسني بن الفرج ثنا حممد بن عمر  4857] 
اهلجرة ومسجد رسول  حدثين عبد الرمحن بن أيب الرجال قال مات أسعد بن زرارة يف شوال على رأس تسعة أشهر من



هللا صلى هللا عليه وسلم يبين يومئذ وذلك قبل بدر فجاءت بنو النجار إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقالوا قد 
مات نقيبنا فنقب علينا فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أان نقيبكم قال بن عمر وحدثنا عبد اجلبار بن عمارة عن 

 ن عمرو بن حزم قال أول من دفن ابلبقيع أسعد بن زرارة عبد هللا بن أيب بكر ب
 

[ حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن عبد اجلبار ثنا يونس بن بكري عن بن إسحاق قال حدثين  4858] 
 حممد بن أيب أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه أيب أمامة أن عبد الرمحن بن كعب بن مالك أخربه قال كنت قائد أيب

بعدما ذهب بصره فكان ال يسمع األذان يوم اجلمعة إال قال رمحة هللا على أسعد بن زرارة فقلت بعد حني لو سألت 
أيب ما شأنه إذا مسع األذان قال رمحة هللا على أسعد بن زرارة فقلت اي أبت إنه لتعجبين صالتك على أيب أمامة كلما 

ع لنا اجلمعة ابملدينة يف هزم من حرة بين بياضة يف بقيع يقال له مسعت األذان ابجلمعة قال أي بين كان أول من مج
 اخلضمات قلت وكم أنتم يومئذ قال أربعون رجال 

 
[ حدثين علي بن محشاذ العدل ثنا أبو املثىن وحممد بن أيوب قاال ثنا مسدد ثنا يزيد بن زريع عن معمر  4859] 

لى هللا عليه وسلم كوى أسعد بن زرارة من الشوكة هذا حديث عن الزهري عن أنس رضى هللا تعاىل عنه أن النيب ص
 صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه 

 
[ أخربان أبو إسحاق إبراهيم بن املزكي وأبو احلسني بن يعقوب احلافظ قاال ثنا حممد بن إسحاق بن إبراهيم  4860] 

ب بنت نبيط قالت إن رسول هللا صلى هللا عليه ثنا قتيبة بن سعيد ثنا حامت بن إمساعيل عن حممد بن عمارة عن زين
وسلم حلى أمها وخالتها وكان أبومها أبو أمامة أسعد بن زرارة أوصى هبما إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فحالمها 

 رعااث من ترب ذهب فيه لؤلؤ قالت زينب وقد أدركت احللى أو بعضه صحيح اإلسناد ومل خيرجاه 
 

 احلارث بن عبد املطلب من مناقب عبيدة بن 
[ حدثنا أبو عبد هللا األصبهاين ثنا احلسن بن اجلهم حدثنا احلسني بن الفرج ثنا حممد بن سعد عن حممد  4861] 

بن عمر قال أول لواء عقده رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حلمزة بن عبد املطلب مث لواء عبيدة بن احلارث بن عبد 
 وقديد  املطلب إىل رابغ بني اجلحفة

 
[ حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن عبد اجلبار ثنا يونس بن بكري عن بن إسحاق قال حدثين  4862] 

يزيد بن رومان عن عروة وغريه من علمائنا عن عبد هللا عباس ذكر حديث املبارزة وأن عتبة بن ربيعة قتل عبيدة بن 
فحمله رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فمات ابلصفراء منصرفه من بدر احلارث مبارزة ضربه عتبة على ساقه فقطعها 

 فدفنه هنالك هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه 
 

[ أخربين إمساعيل بن حممد بن الفضل الشعراين حدثنا جدي ثنا إبراهيم بن املنذر ثنا حممد بن فليح عن  4863] 
ة بينهما ضربتني كالمها أثبت صاحبه وكر محزة وعلي عتبة موسى بن عقبة عن بن شهاب قال اختلف عتبة وعبيد

فقتاله واحتمال صاحبهما عبيدة فجاءا به إىل النيب صلى هللا عليه وسلم وقد قطعت رجله وخمها يسيل فلما أتوا 



ب حيا بعبيدة إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال ألست شهيدا اي رسول هللا قال بلى فقال عبيدة لو كان أبو طال
 لعلم أان أحق مبا قال منه حيث يقول ونسلمه حىت نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا واحلالئل 

 
 ذكر مناقب عمري بن أيب وقاص أخي سعد قتل يوم بدر رضى هللا تعاىل عنه 

ثنا  [ أخربين خملد بن جعفر الباقرحي ثنا حممد بن جرير الفقيه حدثين حممد بن عبد هللا بن سعيد الواسطي 4864] 
يعقوب بن حممد الزهري أان إسحاق بن جعفر بن حممد عن عبد هللا بن جعفر عن إمساعيل بن حممد بن سعد عن عامر 

بن سعد عن أبيه قال عرض علي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم جيش بدر فرد عمري بن أيب وقاص فبكى عمري 
 ه هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه فأجازه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وعقد عليه محائل سيف

 
 ومن مناقب سعد بن خيثمة بن احلارث بن مالك بن كعب 

 وهو عقيب وأحد النقباء األثين عشر قتله عمرو بن عبد ود يوم بدر 
[ حدثنا بكر بن حممد بن محدان الصرييف مبرو ثنا أمحد بن عبيد هللا النرسي ثنا منصور بن سلمة اخلزاعي  4865] 
عمر بن عبيد هللا بن زيد بن حارثة األنصاري املديين قال حدثين عمي عمر بن زيد بن حارثة حدثين أيب زيد بن ثنا 

 حارثة قال استصغران رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أان وسعد بن خيثمة هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه 
 

وجه أان عبدان أان عبد هللا أان رجل عن عمرو بن احلارث [ أخربين احلسن بن حممد احلكيمي مبرو أان أبو امل 4866] 
عن سعيد بن أيب هالل أن سليمان بن أابن حدثه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ملا خرج إىل بدر أراد سعد بن 

ة بن خيثمة وأبوه مجيعا اخلروج معه فذكر ذلك للنيب صلى هللا عليه وسلم فأمر أن خيرج أحدمها فاستهما فقال خيثم
احلارث البنه سعد إنه ال بد ألحدان من أن يقيم فأقم مع نسائك فقال سعد لو كان غري اجلنة آلثرتك به أين أرجو 

الشهادة يف وجهي هذا فاستهما فخرج سهم سعد فخرج مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إىل بدر فقتله عمرو بن 
 عبد ود 

 
 ب بن حذافة ذكر مناقب عثمان بن مظعون بن حبيب بن وه

 وكنيته أبو السائب هاجر اهلجرتني وشهد بدرا ومات بعد بدر أبشهر رضى هللا تعاىل عنه 
 

[ حدثنا أبو عبد هللا األصبهاين ثنا احلسن بن اجلهم ثنا احلسني بن الفرج ثنا حممد بن سعد عن حممد بن  4867] 
بيد هللا عن عبيد هللا بن أيب رافع عن أبيه رضى هللا عمر قال حدثين أبو بكر بن عبد هللا بن أيب سربة عن عاصم بن ع

تعاىل عنه قال كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يراتد ألصحابه مقربة يدفنون فيها فكان قد طلب نواحي املدينة 
من قرب وأطرافها مث قال أمرت هبذا املوضع يعين البقيع وكان يقال بقيع اخلبخبة وكان أكثر نباتة الغرقد وكان أول 

هناك عثمان بن مظعون رضى هللا تعاىل عنه فوضع رسول هللا حجرا عند رأسه وقال هذا قرب فرطنا وكان إذا مات 
 املهاجر بعده قيل اي رسول هللا أين ندفنه فيقول عند فرطنا عثمان بن مظعون 

 
بن هشام ثنا سفيان عن [ حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا احلسن بن علي بن عفان ثنا معاوية  4868] 



عاصم بن عبيد هللا عن القاسم بن حممد عن عائشة رضى هللا تعاىل عنها قالت قبل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
 عثمان بن مظعون بعدما مات هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه 

 
د بن إمساعيل ثنا حبان بن هالل ثنا [ أخربان أبو عبد هللا حممد بن عبد هللا الصفار ثنا أبو إمساعيل حمم 4869] 

محاد بن سلمة عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن بن عباس رضى هللا تعاىل عنهما قال ملا مات عثمان بن 
مظعون قالت امرأته هنيئا لك اجلنة اي عثمان بن مظعون فنظر إليها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وقال وما يدريك 

ارسك وصاحبك فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إين رسول هللا وما أدري ما يفعل يب فأشفق قالت اي رسول هللا ف
الناس على عثمان فلما ماتت زينب بنت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أحلقوها 

ذ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يده بسلفنا اخلري عثمان بن مظعون فبكت النساء فجعل عمر يضرهبن بسوطه فأخ
 وقال مهال اي عمر 

 
 ذكر مناقب جعدة بن هبرية املخزومي رضى هللا تعاىل عنه 

[ حدثين أبو بكر حممد بن أمحد بن ابلويه ثنا إبراهيم بن إسحاق احلريب ثنا مصعب بن عبد هللا الزبريي  4870] 
ن عمران بن خمزوم وكانت أمه أم هانئ بنت أيب طالب نكحها قال جعدة بن هبرية بن أيب وهب بن عمرو بن عائذ ب

 هبرية بن أيب وهب وهلا يقول هبرية حني أسلمت 
 أشاقتك هند إن أاتك سؤاهلا 
 كذاك النوى أسباهبا وانفتاهلا 

 فإن كنت قد اتبعت دين حممد 
 وقطعت األرحام منك حباهلا 

 وقد أرقت يف رأس حصن ممرد 
 اهلا بنجران كسرى بعد يوم خي

 فكوين على أعلى سحيق هبضبة 
ممنعة ال يستطاع تالهلا قال مصعب وجعدة الذي يقول ومن ذا الذي أيىب علي خباله وخايل علي ذو الندى وعقيل قال 
مصعب ومات هبرية بنجران مشركا وأما جعدة فإنه تزوج ابنة خاله أم احلسن بنت علي وولدت له عبد هللا بن جعدة 

 فيه خبراسان  بن هبرية الذي قيل
 لوال بن جعدة مل يفتح هنربكم 

وال خراسان حىت ينفخ الصور قال مصعب واستعمل علي على خراسان جعدة بن هبرية املخزومي وانصرف إىل العراق 
 مث حج وتويف ابملدينة وقد روى عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حديثا بصحة ما ذكر مصعب 

 
بن عبد هللا بن عمرو البزار ببغداد ثنا أمحد بن حممد بن عبد احلميد اجلعفي ثنا أبو [ حدثنا أبو بكر حممد  4871] 

بكر بن أيب شيبة ثنا عبد هللا بن إدريس عن أبيه عن جده عن جعدة بن هبرية قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه 
 وسلم يقول خري الناس قرين مث الذين يلوهنم مث الذين يلوهنم مث اآلخرون أردى 

 



[ أخربان أبو بكر بن إسحاق أان حممد بن يونس ثنا يزيد بن هارون ثنا أبو بكر بن عياش عن أيب إسحاق  4872] 
عن جعدة بن هبرية قال قلت لعلي اي خال قتلت عثمان قال ال وهللا ما قتلته وال أمرت به ولكين غلبت جعدة بن 

 ا اشتبه علي بوفاة أبيه هبرية بن أيب هبرية هبرية تويف بعد وفاة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وإمن
 

 ذكر مناقب سعد بن مالك بن خالد بن ثعلبة بن حارثة عمرو بن اخلزرج 
 كنيته أبو سهل رضى هللا تعاىل عنه 

 
[ حدثنا أبو عبد هللا األصبهاين ثنا عبد هللا بن حممد بن زكراي ثنا سليمان بن داود ثنا حممد بن عمر قال  4873] 

أبو بكر بن عياش بن سهل بن سعد الساعدي عن أبيه عن جده قال جتهز سعد بن مالك ليخرج إىل بدر  حدثين
 فمرض فمات فموضع قربه عند دار بن قارظ فضرب له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بسهمه وأجره 

 
 ذكر عم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأخيه من الرضاعة 

هللا عليه وسلم محزة بن عبد املطلب كانت له كنيتان أبو يعلى وأبو عمارة البنيه يعلى وأسد هللا وأسد رسوله صلى 
وعمارة أسلم محزة يف السنة السادسة من النبوة وكان أسن من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أبربع سنني وقتل يوم 

 السبت يف املغزى أبحد لسبع خلون من شوال سنة ثالث من اهلجرة
 

ربان أبو جعفر حممد بن حممد البغدادي ثنا أبو عالثة ثنا أيب ثنا بن هليعة ثنا أبو األسود عن عروة قال [ أخ 4874] 
شهد بدرا من بين هاشم بن عبد مناف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ومحزة بن عبد املطلب وعلي بن أيب طالب 

 كبشة وأبو مرثد وابنه مرثد وزيد بن حارثة وأنسة موىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأبو  
 

[ وحدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أبو جعفر حممد بن عبيد هللا بن أيب داود املنادي ثنا إسحاق بن  4875] 
يوسف األزرق عن بن عون عن عمري بن إسحاق قال كان محزة يقاتل بني يدي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

 بسيفني ويقول أان أسد هللا 
 

[ حدثنا أبو العباس ثنا أبو أسامة عبيد هللا بن أسامة احلليب ثنا حممد بن عمران بن أيب ليلى ثنا حممد بن  4876] 
سليمان بن األصبهاين عن أيب إسحاق الشيباين عن علي بن احلزور عن األصبغ بن نباتة عن علي قال إن أفضل 

 لشهداء وإن أفضل الشهداء محزة بن عبد املطلب اخللق يوم جيمعهم هللا الرسل وأفضل الناس بعد الرسل ا
 

[ أخربين أبو عبد هللا حممد بن أمحد األصبهاين ثنا احلسن بن اجلهم ثنا احلسني بن الفرج ثنا حممد بن عمر  4877] 
حدثين عبد هللا بن جعفر املخزومي عن أم بكر بنت املسور بن خمرمة عن أبيها أن آمنة بنت وهب أم رسول هللا صلى 

هللا عليه وسلم كانت يف حجر عمها أهيب بن عبد مناف بن زهرة وإن عبد املطلب بن هاشم جاء اببنه عبد هللا بن 
عبد املطلب أيب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فتزوج عبد هللا آمنة بنت وهب وتزوج عبد املطلب هالة أهيب بن 

احد وكان قريب السن من رسول هللا صلى هللا عليه عبد مناف بن زهرة وهي أم محزة بن عبد املطلب يف جملس و 



 وسلم وأخوه من الرضاعة 
 

 ذكر إسالم محزة بن عبد املطلب 
[ حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن عبد اجلبار ثنا يونس بن بكري عن بن إسحاق قال  4878] 

ى هللا عليه وسلم عند الصفا فآذاه وشتمه وقال فحدثين رجل من أسلم وكان واعيه أن أاب جهل اعرتض لرسول هللا صل
فيه ما يكره من العيب لدينه والتضعيف له فلم يكلمه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وموالة لعبد هللا بن جدعان 
التيمي يف مسكن هلا فوق الصفا تسمع ذلك مث انصرف عنه فعمد إىل اندي قريش عند الكعبة فجلس معهم ومل 

عبد املطلب أن أقبل متوشحا قوسه راجعا من قنص له وكان إذا فعل ذلك مل مير على اندي قريش يلبث محزة بن 
وأشدها شكيمة وكان يومئذ مشركا على دين قومه فجاءته املوالة وقد قام رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لريجع إىل 

فا وجده ها هنا فآذاه وشتمه وبلغ ما يكره بيته فقالت له اي عمارة لو رأيت ما لقي بن أخيك حممد من أيب احلكم آن
مث انصرف عنه فعمد إىل اندي قريش عند الكعبة فجلس معهم ومل يكلم حممد فاحتمل محزة الغضب ملا أراد هللا من  
كرامته فخرج سريعا ال يقف على أحد كما كان يصنع يريد الطواف ابلبيت متعمدا أليب جهل أن يقع به فلما دخل 

ه جالسا يف القوم فأقبل حنوه حىت إذا قام على رأسه رفع القوس فضربه على رأسه ضربة مملوءة املسجد نظر إلي
وقامت رجال من قريش من بين خمزوم إىل محزة لينصروا أاب جهل فقالوا ما نراك اي محزة إال صبأت فقال محزة وما 

ق فوهللا ال أنزع فامنعوين إن كنتم صادقني مينعين وقد استبان يل ذلك منه أان أشهد أنه رسول هللا وأن الذي يقول ح
فقال أبو جهل دعوا أاب عمارة لقد سببت بن أخيه سبا قبيحا ومر محزة على إسالمه واتبع خيفف رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم فلما أسلم محزة علمت قريش أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قد عز وامتنع وأن محزة سيمنعه فكفوا 

ا كانوا يتناولونه وينالون منه فقال يف ذلك سعد حني ضرب أاب جهل فذكر رجزا غري مستقر أوله ذق أاب عن بعض م
جهل مبا غشيت قال مث رجع محزة إىل بيته فأاته الشيطان فقال أنت سيد قريش اتبعت هذا الصابئ وتركت دين 

إن كان رشدا فاجعل تصديقه يف قليب  آابئك للموت خري لك مما صنعت فأقبل على محزة شبة فقال ما صنعت اللهم
وإال فاجعل يل مما وقعت فيه خمرجا فبات بليلة مل يبت مبثلها من وسوسة الشيطان حىت أصبح فغدا على رسول هللا 

صلى هللا عليه وسلم فقال بن أخي إين وقعت يف أمر ال أعرف املخرج منه وأقامه مثلي على ما ال أدري ما هو أرشد 
فحدثين حديثا فقد استشهيت اي بن أخي أن حتدثين فأقبل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فذكره هو أم غري شديد 

ووعظه وخوفه وبشره فألقى هللا يف نفسه اإلميان كما قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال أشهد إنك لصادق 
عت الشمس وأين على ديين األول قال شهادة املصدق واملعارف فأظهر اي بن أخي دينك فوهللا ما أحب أن يل ما أمل

 فكان محزة ممن أعز هللا به الدين 
 

[ حدثنا أبو العباس ثنا سعيد بن حممد أبو عمر اخلجواين ثنا وكيع بن اجلراح ثنا قدامة بن موسى اجلمحي  4879] 
ه وسلم وقد اغتسال عن عبد هللا بن علي بن احلسني عن أبيه عن جده قال جاء علي ومحزة إىل النيب صلى هللا علي

فقال النيب صلى هللا عليه وسلم كيف صنعتما قال أحدمها اي رسول هللا سرتته ابلثوب وقال اآلخر فجعلت مثل ذلك 
 فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لو فعلتما غري ذلك لسرتتكما هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه 

 
ابلويه ثنا حممد بن شاذان اجلوهري حدثنا معاوية بن عمرو عن بن [ حدثين أبو بكر حممد بن أمحد بن  4880] 



إسحاق الفزاري عن بن عون عن عمري بن إسحاق عن سعد بن أيب وقاص قال كان محزة بن عبد املطلب يقاتل يوم 
 أحد بني يدي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ويقول أان أسد هللا صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه 

 
[ حدثنا أبو عبد هللا حممد بن حممد ثنا احلسن بن اجلهم ثنا احلسني بن الفرج ثنا حممد بن عمر عن شيوخه  4881] 

قالوا ملا أصيب محزة جعل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول لن أصاب مبثلك أبدا مث قال لفاطمة ولعمته صفية 
وسلم فأخربين أن محزة مكتوب يف أهل السماوات محزة بن رضى هللا تعاىل عنهما أبشرا أاتين جربيل صلى هللا عليه 

 عبد املطلب أسد هللا وأسد رسوله 
 

[ أخربان أبو عبد هللا حممد بن عبد هللا الصفار ثنا أمحد بن مهران ثنا عبيد هللا بن موسى ثنا إسرائيل عن  4882] 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اند محزة أيب إسحاق عن حارثة بن مضرب عن علي رضى هللا تعاىل عنه قال قال يل 

فكان أقرهبم إىل املشركني من صاحب اجلمل األمحر فقال يل محزة هو عتبة بن ربيعة وهو ينهي عن القتال وهو يقول 
اي قوم إين أرى قوما ال تصلون إليهم وفيكم خري اي قوم اعصبوها اليوم يب وقولوا جنب عتبة بن ربيعة ولقد علمتم أين 

جبنكم فسمع بذلك أبو جهل فقال أنت تقول هذا لو غريك قال قد ملئت رعبا فقال إايي تعين اي مصفر لست أب
إسته قال فربز عتبة وأخوه شيبة وابنه الوليد فقالوا من يبارز فخرج فتية من األنصار فقال عتبة ال نريد هؤالء ولكن 

 عليه وسلم قم اي محزة قم اي عبيدة قم اي علي فربز من يبارزان من أعمام بين عبد املطلب فقال رسول هللا صلى هللا
محزة لعتبة وعبيدة لشيبة وعلي للوليد فقتل محزة عتبة وقتل علي الوليد وقتل عبيدة شيبة وضرب شيبة رجل عبيدة 

 فقطعها فاستنقذه محزة وعلي حىت تويف ابلصفراء صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه 
 

اس احملبويب مبرو ثنا سعيد بن مسعود ثنا عبيد هللا بن موسى أان أسامة بن زيد عن انفع عن [ أخربان أبو العب 4883] 
بن عمر رضى هللا تعاىل عنهما قال رجع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يوم أحد فسمع نساء بين عبد األشهل يبكني 

زة عنده ورقد فاستيقظ وهن يبكني على هلكاهن فقال لكن محزة ال بواكي له فجئن نساء األنصار فبكني على مح
فقال اي ويلهن إهنن هلا هنا حىت اآلن مروهن فلريجعن وال يبكني على هالك بعد اليوم صحيح على شرط مسلم ومل 

 خيرجاه 
 

[ حدثين أبو علي احلافظ أان أمحد بن حممد بن عمر بن بسطام املروزي ثنا أمحد بن سيار وحممد بن الليث  4884] 
ع بن أشرس املروزي ثنا حفيد الصفار عن إبراهيم الصايغ عن عطاء عن جابر رضى هللا تعاىل عنه عن النيب قاال ثنا راف

صلى هللا عليه وسلم قال سيد الشهداء محزة بن عبد املطلب ورجل قال إىل إمام جائر فأمره وهناه فقتله صحيح 
 اإلسناد ومل خيرجاه 

 
ملقري ببغداد ثنا إبراهيم بن عبد الرحيم بن دنوقا ثنا معلى بن عبد [ أخربان أمحد بن عثمان بن حيىي ا 4885] 

الرمحن الواسطي ثنا عبد احلميد بن جعفر ثنا حممد بن كعب القرظي عن بن عباس رضى هللا تعاىل عنهما قال قتل 
سلته املالئكة محزة بن عبد املطلب عم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم جنبا فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم غ

 صحيح اإلسناد ومل خيرجاه 



 
[ أخربان أبو عمر وعثمان بن أمحد بن السماك ثنا عبد امللك بن حممد الرقاشي ثنا أمحد بن عبد الرمحن  4886] 

اللهيب ثنا عبد العزيز بن حممد عن حرام بن عثمان عن عبد الرمحن األغر عن أيب سلمة عن أسامة بن زيد رضى هللا 
ا قال خرج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يريد بنت محزة قبيصة حىت وقف على الباب فقال السالم تعاىل عنهم

عليكم أمث أبو عمارة قال فقالت ال وهللا أبيب أنت وأمي خرج عامدا حنوك فأظنه أخطأك يف بعض أزقة بين النجار أفال 
دخل فقربت إليه حيسا فقالت كل أبيب أنت تدخل أبيب أنت وأمي اي رسول هللا قال فهل عندك شيء قالت نعم ف

وأمي اي رسول هللا هنيئا لك ومريئا فقد جئت وأان أريد أن آتيك واهنيئك وأمرئك أخربين أبو عمارة إنك أعطيت هنرا 
يف اجلنة يدعى الكوثر فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وآنيته أكثر من عدد جنوم السماء وأحب وارده علي 

 اإلسناد ومل خيرجاه قومك صحيح 
 

[ حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق الصغاين ثنا عثمان بن عمر ثنا أسامة بن زيد  4887] 
عن الزهري عن أنس رضى هللا تعاىل عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مر حبمزة يوم أحد وقد جدع ومثل به 

شره هللا من بطون الطري والسباع فكفنه يف منرة صحيح على شرط مسلم ومل وقال لوال أن صفية جتد لرتكته حىت حي
 خيرجاه 

 
[ حدثنا أبو علي احلسني بن علي احلافظ أان عبد هللا بن صاحل البخاري ثنا يعقوب بن محيد بن كاسب ثنا  4888] 

ولد رجل منا غالم فقالوا ما  سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد هللا رضى هللا تعاىل عنهما قال
 نسميه فقال النيب صلى هللا عليه وسلم مسوه أبحب األمساء إيل محزة بن عبد املطلب صحيح اإلسناد ومل خيرجاه 

 
[ حدثناه عبد هللا بن إسحاق بن اخلرساين العدل ببغداد ثنا حممد بن إمساعيل السلمي ثنا يوسف بن  4889] 

عيينة عن عمرو بن دينار مسع رجال ابملدينة يقول جاء جدي أبيب إىل رسول هللا صلى هللا سلمان املازين ثنا سفيان بن 
عليه وسلم فقال هذا ولدي فما أمسيه قال مسه أبحب الناس إيل محزة بن عبد املطلب قد قصر هذا الراوي اجملهول 

احلافظ يناظرين أن البخاري قد روى برواية احلديث عن بن عيينة والقول فيه قول يعقوب بن محيد وقد كان أبو أمحد 
 عنه يف اجلامع الصحيح وكنت آىب عليه 

 
[ أخربين أمحد بن كامل القاضي ثنا اهليثم بن خلف الدوري ثنا حممد بن املثىن حدثين عبيد هللا بن عبد  4890] 

 عنهما قال قال رسول اجمليد احلنفي ثنا ربيعة بن كلثوم عن سلمة بن وهرام عن عكرمة عن بن عباس رضى هللا تعاىل
هللا صلى هللا عليه وسلم دخلت اجلنة البارحة فنظرت فيها فإذا جعفر يطري مع املالئكة وإذا محزة متكئ على سرير 

 صحيح اإلسناد ومل خيرجاه هذه أحاديث تركها يف اإلمالء 
 

مة بن زيد عن انفع عن بن [ حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا احلسن بن علي بن عفان ثنا أبو أسا 4891] 
عمر رضى هللا تعاىل عنهما قال رجع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يوم أحد فسمع نساء بين عبد األشهل يبكني 

 على هلكاهن فقال لكن محزة ال بواكي له احلديث 



 
عن عروة رضى هللا تعاىل [ أخربان أبو جعفر البغدادي ثنا أبو عالثة حدثين أيب ثنا بن هليعة عن أيب األسود  4892] 

عنه يف تسمية من شهد بدرا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم محزة بن عبد املطلب وقتل يوم أحد وهو بن أربع 
 ومخسني 

 
[ حدثنا أمحد بن يعقوب الثقفي ثنا حممد بن عبد الوهاب احلضرمي ثنا هارون بن إسحاق اهلمداين ثنا عبد  4893] 

محاد احلنفي عن عبد هللا بن حممد بن عقيل عن جابر رضى هللا تعاىل عنه قال ملا جرد رسول هللا هللا بن منري عن أيب 
 صلى هللا عليه وسلم محزة بكى فلما رأى إمثاله شهق 

 
[ حدثنا أبو بكر بن إسحاق ثنا حممد بن أمحد بن النضر ثنا خالد بن خداش ثنا صاحل املري عن سليمان  4894] 

ان النهدي عن أيب هريرة رضى هللا تعاىل عنه أن النيب صلى هللا عليه وسلم نظر يوم أحد إىل محزة التيمي عن أيب عثم
وقد قتل ومثل به فرأى منظرا مل ير منظرا قط أوجع لقلبه منه وال أوجل فقال رمحة هللا عليك قد كنت وصوال للرحم 

من أفواه شىت مث حلف وهو واقف مكانه فعوال للخريات ولوال حزن من بعدك عليك لسرين أن أدعك حىت جتيء 
وهللا ألمثلن بسبعني منهم مكانك فنزل القرآن وهو واقف يف مكانه مل يربح وإن عاقبتم فعاقبوا مبثل ما عوقبتم به ولئن 

 صربمت هلو خري للصابرين حىت ختم السورة وكفر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن ميينه وأمسك عما أراد 
 

ين حممد بن صاحل بن هانئ ثنا حيىي بن حممد بن حيىي الشهيد ثنا أمحد بن يونس ثنا بكر بن عياش [ حدث 4895] 
ثنا يزيد بن أيب زايد عن مقسم عن بن عباس رضى هللا تعاىل عنهما قال ملا قتل محزة أقبلت صفية تطلبه ال تدري ما 

لعلي ال أذكر أنت لعمتك قالت ما فعل محزة صنع فلقيت عليا والزبري فقال علي للزبري أذكر ألمك وقال الزبري 
فأرايها أهنما ال يدراين فجاءت النيب صلى هللا عليه وسلم فقال إين أخاف على عقلها فوضع يده على صدرها ودعا 
فاسرتجعت وبكت مث جاء فقام عليه وقد مثل به فقال لوال جزع النساء لرتكته حىت حيصل من حواصل الطري وبطون 

ابلقتلى فجعل يصلي عليهم فيضع تسعة ومحزة رضى هللا تعاىل عنهم فيكرب عليهم سبع تكبريات مث  السباع مث أمر
يرفعون ويرتك محزة مث يؤتوا تسعة فيكرب عليهم بسبع تكبريات مث يرفعون ويرتك محزة مث يؤتوا بتسعة فيكرب عليهم سبع 

 تكبريات حىت فرغ منهم 
 

اذ ثنا أبو املثىن ثنا عبد الواحد بن غياث ثنا محاد بن سلمة عن علي بن [ حدثنا أبو العباس علي بن محش 4896] 
زيد عن أنس بن مالك رضى هللا تعاىل عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم رأى فيما يرى النائم قال رأيت كأين 

 فقتل محزة مردف كبشا وكأن ضبة سيفي انكسرت فأولت أن أقتل كبش القوم وأولت أن ضبة سيفي رجل من عرتيت
 وقتل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم طلحة وكان صاحب لواء املشركني 

 
[ حدثنا أبو العباس ثنا حممد بن إسحاق الصغاين ثنا يعقوب بن حممد الزهري ثنا عبد العزيز بن عمران عن  4897] 

 بن عباس عن أبيه قال تزوج عبد هللا بن جعفر املخرمي عن أيب عون موىل املسور عن املسور بن خمرمة عن عبد هللا
 عبد املطلب هالة بنت أهيب بن عبد مناف بن زهرة فولدت محزة وصفية 



 
[ أخربين إمساعيل بن الفضل ثنا جدي ثنا إبراهيم بن املنذر احلزامي ثنا حامت بن إمساعيل عن حيىي بن عبد  4898] 

م قال والذي نفسي بيده إنه ملكتوب عنده يف السماء الرمحن بن أيب لبيبة عن جده أن رسول هللا صلى هللا عليه وسل
 السابعة محزة بن عبد املطلب أسد هللا وأسد رسوله صلى هللا عليه وسلم 

 
[ حدثنا جعفر بن احلارث ثنا جعفر بن حممد الفراييب ثنا أمحد بن صاحل ثنا بن وهب أخربين أسامة بن زيد  4899] 

 ان محزة بن عبد املطلب يكىن أاب عمارة الليثي مسعت حممد بن كعب القرظي قال ك
 

[ حدثنا احلاكم أبو عبد هللا حممد بن عبد هللا احلافظ إمالء يف احملرم سنة ثالث وأربع مائة أخربين أبو  4900] 
احلسني حممد بن أمحد بن متيم القنطري ببغداد ثنا عبيد بن شريك ثنا أبو صاحل الفراء ثنا أبو إسحاق الفزاري عن أيب 

اد احلنفي عن عبد هللا بن حممد بن عقيل قال مسعت جابر بن عبد هللا رضى هللا تعاىل عنهما يقول فقد رسول هللا مح
صلى هللا عليه وسلم يوم أحد محزة حني فاء الناس من القتال قال فقال رجل رأيته عند تلك الشجرة وهو يقول أان 

ه هؤالء أليب سفيان وأصحابه وأعتذر إليك مما صنع هؤالء من أسد هللا وأسد رسوله اللهم أين أبرأ إليك مما جاء ب
اهنزامهم فسار رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حنوه فلما رأى جبهته بكى وملا رأى ما مثل به شهق مث قال أال كفن 

عاىل يوم فقام رجل من األنصار فرمى بثوب قال جابر فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سيد الشهداء عند هللا ت
 القيامة محزة هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه 

 
[ أخربان أمحد بن جعفر القطيعي ثنا إبراهيم بن عبد هللا املصري ثنا إبراهيم بن بشار الرمادي ثنا سفيان بن  4901] 

هللا عليه وسلم قال   عيينة ثنا كثري النواء عن املسيب بن جنبة عن علي بن أيب طالب رضى هللا تعاىل عنه أن النيب صلى
كل نيب أعطي سبعة رفقاء وأعطيت بضعة عشر فقيل لعلي من هم فقال أان ومحزة وابناي مث ذكرهم هذا حديث 

 صحيح اإلسناد ومل خيرجاه 
 

 ذكر مناقب عبد هللا بن جحش بن رابب بن يعمر حليف حرب بن أمية رضى هللا تعاىل عنه 
 قفي وهو بن نيف وأربعني سنة يوم أحد قتله أبو احلكم بن األخنس بن شريق الث

[ حدثين أبو بكر حممد بن داود الزاهد ثنا علي بن احلسني بن اجلنيد ثنا أمحد بن صاحل ثنا سفيان بن  4902] 
عيينة عن حيىي بن سعيد عن سعيد بن املسيب قال قال عبد هللا بن جحش اللهم إين أقسم عليك أن ألقى العدو غدا 

ا بطين وجيدعوا أنفي وأذين مث تسألين مبا ذاك فأقول فيك قال سعيد بن املسيب أين ألرجو أن يرب هللا فيقتلوين مث يبقرو 
 آخر قسمه كما بر أوله هذا حديث صحيح على شرط الشيخني لوال إرسال فيه 

 
نا أبو بكر [ حدثنا أبو سعيد أمحد بن يعقوب الثقفي ثنا حممد بن عبد هللا احلضرمي ثنا هناد بن السري ث 4903] 

بن عياش عن عاصم عن زر عن عبد هللا قال أول راية عقدت يف اإلسالم لعبد هللا بن جحش هذا حديث صحيح 
 اإلسناد ومل خيرجاه 

 



 ذكر مناقب مصعب اخلري وهو بن عمري بن هاشم 
 قتل يوم أحد رضى هللا تعاىل عنه 

 
ثنا احلسني بن الفرج ثنا حممد بن عمر حدثين إبراهيم [ حدثنا أبو عبد هللا األصبهاين ثنا احلسن بن جهم  4904] 

بن حممد العبدري عن أبيه قال كان مصعب بن عمري فىت مكة شبااب ومجاال وكان أبواه حيبانه وكانت أمه تكسوه 
أحسن ما يكون من الثياب وأرقه وكان أعطر أهل مكة وكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يذكره ويقول ما رأيت 

 أحسن ملة وال أرق حلة وال أنعم نعمة من مصعب بن عمري مبكة 
 

[ حدثين حممد بن صاحل بن هانئ ثنا حيىي بن حممد بن حيىي الشهيد ثنا عبد هللا بن عبد الوهاب احلجيب ثنا  4905] 
ى هللا حامت بن إمساعيل عن عبد األعلى بن عبد هللا بن أيب فروة عن قطن بن وهيب عن عبيد بن عمري عن أيب ذر رض

تعاىل عنه قال ملا فرغ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يوم أحد مر على مصعب األنصاري مقتوال على طريقة فقرأ من 
 املؤمنني رجال صدقوا ما عاهدوا هللا عليه هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه 

 
 ذكر مناقب سعد بن الربيع بن عمرو اخلزرجي العقيب 

 ر وكان كاتبا شهد بدرا وقتل يوم أحد رضى هللا تعاىل عنه أحد النقباء اإلثين عش
 

[ حدثنا أبو بكر حممد بن أمحد بن ابلويه ثنا حممد بن موسى البصري ثنا أبو صاحل عبد الرمحن بن عبد هللا  4906] 
ل بعثين الطويل ثنا معن بن عيسى عن خمرمة بن بكري عن أبيه عن أيب حازم عن خارجة بن زيد بن اثبت عن أبيه قا

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يوم أحد لطلب سعد بن الربيع وقال يل إن رأيته فأقرئه مين السالم وقل له يقول لك 
رسول هللا كيف جتدك قال فجعلت أطوف بينا القتلى فأصبته وهو يف آخر رمق وبه سبعون ضربة ما بني طعنة برمح 

ول هللا صلى هللا عليه وسلم يقرأ عليك السالم ويقول لك خربين  وضربة بسيف ورمية بسهم فقلت له اي سعد إن رس
كيف جتدك قال على رسول هللا السالم وعليك السالم قل له اي رسول هللا أجدين أجد ريح اجلنة وقل لقومي األنصار 

ه هللا ال عذر لكم عند هللا أن خيلص إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وفيكم شفر يطرف قال وفاضت نفسه رمح
 هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه 

 
[ أخربانه احلسن بن حكيم املروزي أان أبو املوجه أان عبدان أان عبد هللا أان حممد بن إسحاق أن عبد هللا بن  4907] 

ع عبد الرمحن بن أيب صعصعة حدثه عن أبيه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال من ينظر يل ما فعل سعد بن الربي
فذكر احلديث بنحو منه وقال فقال سعد أخرب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أين يف األموات واقرئه السالم وقل له 

 يقول سعد جزاك هللا عنا وعن مجيع األمة خريا 
 

 ذكر مناقب اليمان بن جابر أب حذيفة بن اليمان 
 وهو ممن شهد أحدا رضى هللا تعاىل عنه 

 



بد هللا حممد بن عبد هللا بن أمحد الصفار ثنا أمحد بن مهران األصبهاين ثنا عبيد هللا بن [ أخربان أبو ع 4908] 
موسى ثنا الوليد بن عبد هللا بن مجيع عن عامر بن واثلة عن حذيفة رضى هللا تعاىل عنه قال ما منعنا أن نشهد بدرا 

ار قريش فقالوا إنكم تريدون حممدا فقلنا ما نريده إال أين وأيب أقبلنا نريد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فأخذتنا كف
إمنا نريد املدينة فأخذوا علينا عهد هللا وميثاقه لتصريون إىل املدينة وال تقاتلوا مع حممد صلى هللا عليه وسلم فلما 

هللا عليهم ونفي جاوزانهم أتينا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فذكران له ما قالوا وما قلنا هلم فما ترى فقال نستعني 
 بعهدهم فانطلقنا إىل املدينة فذاك الذي منعنا أن نشهد بدرا هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه 

 
[ حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن عبد اجلبار ثنا يونس بن بكري عن بن إسحاق قال حدثين  4909] 

خرج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إىل أحد وقع اليمان بن جابر عاصم بن عمر بن قتادة عن حممود بن لبيد قال ملا 
أب حذيفة واثبت بن وقش بن زعوراء يف اآلطام مع النساء والصبيان فقال أحدمها لصاحبه ومها شيخان كبريان ال أاب 

نا مث نلحق برسول هللا لك ما ننتظر فوهللا ما بقي لواحد منا من عمره إال ظمأ محار إمنا حنن هامة القوم أال أنخذ أسياف
صلى هللا عليه وسلم فدخال يف املسلمني وال يعلمون هبما فأما اثبت بن وقش فقتله املشركون وأما أب حذيفة 

فاختلفت عليه أسياف املسلمني فقتلوه وال يعرفونه فقال حذيفة أيب أيب فقالوا وهللا ما عرفناه وصدقوا فقال حذيفة 
ني فأراد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن يديه فتصدق به حذيفة على املسلمني فزاده يغفر هللا لكم وهو أرحم الرامح

 ذلك عند رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هذا حديث صحيح على شرط مسلم ومل خيرجاه 
 

 ذكر مناقب عبد هللا بن عمرو بن حرام بن ثعلبة بن حرام بن كعب بن غنم بن كعب بن سلمة 
و أب جابر بن عبد هللا السلمي األنصاري وأحد النقباء ممن ابيع ليلة العقبة وأول قتيل قتل من يكىن أاب جابر وه

املسلمني يوم أحد قتله سفيان بن عبد مشس أبو األعور السلمي وصلى عليه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قبل 
اين ثنا احلسن بن اجلهم ثنا احلسني بن الفرج ثنا اهلزمية رضى هللا تعاىل عنه حدثين جبميع ما ذكرته أبو عبد هللا األصبه

 حممد بن عمر عن شيوخه
 

[ حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن عبد اجلبار ثنا يونس بن بكري عن بن إسحاق حدثين  4910] 
 غدا فقاتل حىت وهب بن كيسان عن جابر بن عبد هللا رضى هللا تعاىل عنهما قال اصطبح وهللا أيب يوم أحد اخلمر مث

 قتل مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أبحد شهيدا هذا حديث صحيح على شرط مسلم ومل خيرجاه 
 

[ حدثين أبو بكر حممد بن أمحد بن ابلويه ثنا أمحد بن علي اخلزاز ثنا فيض بن وثيق ثنا أبو عمارة  4911] 
 عنها قالت قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم جلابر األنصاري أخربين بن شهاب عن عروة عن عائشة رضى هللا تعاىل

اي جابر أال أبشرك قال بلى بشرين بشرك هللا ابخلري قال أشعرت أن هللا عز وجل أحىي أابك فأقعده بني يديه فقال متن 
ى هللا علي عبدي ما شئت أعطيكه فقال اي رب ما عبدتك حق عبادتك أمتىن أن تردين إىل الدنيا فأقتل مع النيب صل

 عليه وسلم مرة أخرى فقال سبق مين إنك إليها ال ترجع هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه 
 

[ أخربين أبو عبد هللا حممد بن عمرويه الصفار ثنا حممد بن إسحاق الصغاين ثنا حسن بن موسى األشيب  4912] 



تعاىل عنه قال قال يل أيب اي بين ال أدري لعلي  ثنا أبو هالل ثنا سعيد يكىن أاب سلمة عن أيب نضرة عن جابر رضى هللا
أن أكون يف أول من يصاب غدا وذلك يوم أحد فأوصيك ببنيات عبد هللا خريا فالتقوا فأصيب ذلك اليوم هذا 

 حديث صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه 
 

املفضل ثنا أبو مسلمة ثنا أبو  [ أخربان أبو بكر بن أمحد بن إسحاق ثنا أبو املثىن ثنا مسدد ثنا بشر بن 4913] 
نضرة عن جابر بن عبد هللا رضى هللا تعاىل عنهما قال ملا حضر قتال أحد دعاين أيب من الليل فقال إين ال أراين إال 

مقتوال يف أول من يقتل من أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وإين وهللا ما أدع أحدا يعين أعز علي منك بعد 
صلى هللا عليه وسلم وإن علي دينا فاقض عين ديين واستوص أبخواتك خريا قال فأصبحنا فكان أول نفس رسول هللا 

قتيل فدفنته مع آخر يف قرب مث مل تطب نفسي أن أتركه مع آخر يف قرب فاستخرجته بعد ستة أشهر فإذا هو كيوم 
 وضعته غري أذنه هذا حديث صحيح على شرط مسلم 

 
عبد هللا بن حممد بن زايد ثنا حممد بن إسحاق اإلمام أان حيىي بن حبيب احلارثي وعبدة  [ بيانه ما أخربنيه 4914] 

بن عبد هللا اخلزاعي قاال ثنا موسى بن إبراهيم بن كثري قال مسعت طلحة بن خراش حيدث عن جابر بن عبد هللا رضى 
ال يكلم أحدا إال من وراء حجاب وأنه كلم  هللا تعاىل عنهما قال قال يل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إن هللا تعاىل

 أابك كفاحا فقال متن علي وذكرت احلديث هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه 
 

[ وحدثنا أبو عبد هللا حممد بن أمحد األصبهاين ثنا احلسن بن جهم ثنا احلسني بن الفرج ثنا حممد بن عمر  4915] 
حرام رأيت يف النوم قبل أحد كأين رأيت مبشر بن عبد املنذر يقول يل  عن شيوخه قالوا وقال عبد هللا بن عمرو بن

أنت قادم علينا يف األايم فقلت وأين أنت قال يف اجلنة نسرح فيها كيف نشاء قلت له أمل تقتل يوم بدر قال بلى مث 
 شهادة اي أاب جابر أحييت فذكر ذلك لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هذه ال

 
 ذكر مناقب حنظلة بن عبد هللا 

 وكنية عبد هللا أبو عامر بن عبد عمرو األنصاري الذي غسلته املالئكة رضى هللا تعاىل عنه 
 

[ حدثنا أبو جعفر حممد بن صاحل بن هانئ ثنا أبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم بن عيسى بن  4916] 
هللا بن حنظلة بن أيب عامر بن عبد عمرو حدثين أيب عن أبيه عن جده أن حنظلة بن أيب مسلمة بن سليمان بن عبد 

عامر تزوج فدخل أبهله الليلة اليت كانت صبيحتها يوم أحد فلما صلى الصبح لزمته مجيلة فعاد فكان معها فأجنب 
 منها مث أنه حلق برسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

 
بن يعقوب احلافظ أان حممد بن إسحاق بن إبراهيم ثنا سعيد بن حيىي األموي حدثين  [ فأخربين أبو احلسني 4917] 

أيب قال قال بن إسحاق حدثين حيىي بن عباد بن عبد هللا عن أبيه عن جده رضى هللا تعاىل عنه قال مسعت رسول هللا 
ن بن احلارث حني عاله شداد بن صلى هللا عليه وسلم يقول عند قتل حنظلة بن أيب عامر بعد أن التقي هو وأبو سفيا

األسود ابلسيف فقتله فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إن صاحبكم تغسله املالئكة فسألوا صاحبته فقالت إنه 



خرج ملا مسع اهلائعة وهو جنب فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لذلك غسلته املالئكة هذا حديث صحيح على 
 شرط مسلم ومل خيرجاه 

 
[ أخربان أبو العباس القاسم بن القاسم السياري مبرو ثنا عبد هللا بن علي الغزال ثنا علي بن احلسن بن  4918] 

شقيق ثنا بن املبارك ثنا عبد الرمحن بن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن اخلطاب رضى هللا تعاىل عنه ملا فرض للناس 
بن أخ له ففرض له دون ذلك فقال له اي أمري املؤمنني فضلت هذا فرض لعبد هللا بن حنظلة ألفي درهم فأاته حنظلة اب

 األنصاري على بن أخي فقال نعم ألين رأيت أابه يوم أحد يسنت بسيفه كما يسنت اجلمل 
 

ذكر مناقب عمرو بن اجلموح بن زيد بن كعب اخلزرجي وكان سيد قبيلته وكان أعرج فقتل هو وابنه خالد بن عمرو 
 عا على املشركني وانكشف املشركون فقتال مجيعا ومعهما أبو أمين موىل عمرو يوم أحد محال مجي

[ حدثنا بذلك أبو عبد هللا األصبهاين ثنا احلسن بن اجلهم ثنا احلسني بن الفرج ثنا حممد بن عمر عن  4919] 
 شيوخه 

 
األنصاري وكان سعد يكىن أاب ذكر مناقب سعد بن معاذ بن النعمان بن امرئ القيس بن زيد بن عبد األشهل اخلزرجي 

 عمرو وكان لواء األوس معه يوم اخلندق فرمي يف أكحله بسهم فقطع ونزف وذلك يف سنة مخس من اهلجرة 
[ حدثنا بذلك أبو عبد هللا األصبهاين ثنا احلسن بن اجلهم ثنا احلسني بن الفرج ثنا حممد بن عمر عن  4920] 

 شيوخه 
 

أمحد بن شبويه الرئيس مبرو ثنا جعفر بن حممد النيسابوري ثنا علي بن مهران ثنا [ حدثنا أبو احلسن بن  4921] 
سلمة بن الفضل حدثين حممد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن عبد هللا بن كعب بن مالك أنه قال الذي 

خذها وأان بن العرقة  رمى سعد بن معاذ يوم اخلندق حبان بن قيس بن العرقة أحد بين عامر بن لؤي فلما أصابه قال
فقال سعد عرق هللا وجهك يف النار مث عاش سعد بعد ما أصابه سهم حنوا من شهر حىت حكم يف بين قريظة أبمر 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ورجع إىل مدينة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مث انفجر كلمه فمات ليال فأتى جربيل 
صلى هللا عليه وسلم فقال له من هذا الذي فتحت له أبواب السماء واهتز له عرش صلى هللا عليه وسلم رسول هللا 

 الرمحن فخرج النيب صلى هللا عليه وسلم إىل سعد فوجده قد مات 
 

[ حدثنا أبو عمرو عثمان بن أمحد بن السماك ببغداد ثنا عبد الرمحن بن حممد بن منصور ثنا حيىي بن  4922] 
نا أبو نضرة عن أيب سعيد رضى هللا تعاىل عنه عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال اهتز سعيد القطان عن عوف قال ث

العرش ملوت سعد بن معاذ هذا حديث صحيح على شرط مسلم ومل خيرجاه وقد صح سنده عن جابر بن عبد هللا 
 رضى هللا تعاىل عنهما 

 
بن عبد هللا السعدي ثنا يزيد بن هارون أان حممد  [ حدثنا أبو عبد هللا حممد بن يعقوب احلافظ ثنا إبراهيم 4923] 

بن عمرو عن حيىي بن سعيد عن معاذ بن رفاعة وأخربان عبد هللا بن حممد بن علي بن زايد العدل ثنا حممد بن إسحاق 



ي ثنا أبو عمار ثنا الفضل بن موسى عن حممد بن عمرو بن علقمة عن حيىي بن سعيد ويزيد بن عبد هللا بن أسامة الليث
عن معاذ بن رفاعة عن جابر بن عبد هللا رضى هللا تعاىل عنهما قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لسعد وهو 

 يدفن إن هذا العبد الصاحل حترك له العرش وفتحت له أبواب السماء 
 

نا بن فضيل عن عطاء [ أخربين عبد هللا بن حممد بن موسى ثنا إمساعيل بن قتيبة ثنا أبو بكر بن أيب شيبة ث 4924] 
بن السائب عن جماهد عن بن عمر رضى هللا تعاىل عنهما قال اهتز حلب لقاء هللا العرش يعين السرير قال ورفع أبويه 
على العرش تفسخت أعواده قال ودخل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف قربه فاحتبس فلما خرج قيل اي رسول هللا 

 مة فدعوت هللا أن يكشف عنه هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه ما حبسك قال ضم سعد يف القرب ض
 

[ أخربان أبو العباس حممد بن أمحد احملبويب مبرو ثنا سعيد بن مسعود ثنا يزيد بن هارون أان إمساعيل بن أيب  4925] 
ا مات سعد بن خالد عن إسحاق بن راشد عن أمساء بنت يزيد بن السكن األنصارية رضى هللا تعاىل عنها قالت مل

معاذ صاحت أمه فقال هلا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أال يرقأ دمعك ويذهب حزنك فإن ابنك أول من ضحك 
 هللا إليه واهتز له العرش صحيح اإلسناد ومل خيرجاه 

 
ان أبو [ أخربين عبد هللا بن حممد بن علي بن زايد ثنا حممد بن إسحاق اإلمام ثنا حممد بن حيىي وقد ك 4926] 

موسى ثنا به عنه يف الرحلة األوىل فلما قدمت سألت حممد بن حيىي فحدثين به قال ثنا عبد الرزاق أان معمر عن قتادة 
عن أنس رضى هللا تعاىل عنه قال ملا محلت جنازة سعد بن معاذ قال املنافقون ما أخف جنازته وما ذاك إال حلكمه يف 

ليه وسلم فقال ال ولكن املالئكة كانت حتمله هذا حديث صحيح على شرط بين قريظة فبلغ ذلك النيب صلى هللا ع
 الشيخني ومل خيرجاه 

 
[ أخربان أبو عبد هللا حممد بن يعقوب الشيباين ثنا إبراهيم بن عبد هللا السعدي أان يزيد بن هارون أان حممد  4927] 

 عنها قالت قدمنا من سفر فتلقوان بذي بن عمرو بن علقمة الليثي عن أبيه عن جده عن عائشة رضى هللا تعاىل
احلليفة وكان غلمان األنصار يتلقون هبم إذا قدموا فلقوا أسيد بن حضري فنعوا إليه امرأته فتقنع يبكي قالت فقلت له 

سبحان هللا أنت من أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ولك يف السابقة مالك تبكي على امرأة فكشف عن 
لعمرو هللا وهللا ليحق يل أن ال أبكي على أحد بعد سعد بن معاذ وقد قال رسول هللا صلى هللا  رأسه فقال صدقت

عليه وسلم ما قال قالت له وما قال قال قال لقد اهتز العرش لوفاة سعد بن معاذ قالت وهو يسري بيين وبني رسول 
 هللا صلى هللا عليه وسلم هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه 

 
[ أخربين عبد هللا بن حممد بن زايد ثنا حممد بن إسحاق ثنا أبو موسى حدثين أبو املساور الفضل بن  4928] 

مساور ثنا أبو عوانة عن األعمش ثنا أبو صاحل ثنا جابر بن عبد هللا رضى هللا تعاىل عنهما قال مسعت رسول هللا صلى 
ل فقال رجل جلابر فإن الرباء يقول إهتز السرير فقال هللا عليه وسلم يقول اهتز عرش الرمحن ملوت سعد بن معاذ قا

إنه كان بني هذين احليني األوس واخلزرج ضغائن مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول إهتز عرش الرمحن ملوت 
 سعد بن معاذ هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه 



 
 ذكر مناقب حارثة بن النعمان 
 الك يكىن أاب عبد هللا شهد بدرا فاستشهد رضى هللا تعاىل عنهوهو بن نقع أحد بين غنم بن م

 
[ أخربان أمحد بن سليمان املوصلي ثنا علي بن حرب ثنا سفيان عن الزهري عن عمرة عن عائشة رضى هللا  4929] 

النعمان  تعاىل عنها أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال دخلت اجلنة فسمعت فيها قراءة فقلت من هذا قالوا حارثة بن
 فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كذلكم الرب كذلكم الرب هذا حديث صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه 

 
[ أخربان أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن هشام بن جالس ثنا مروان بن معاوية ثنا محيد عن أنس  4930] 

سحاق القاضي ثنا أبو الوليد ثنا سليمان بن املغرية عن اثبت عن وحدثنا علي بن محشاذ واللفظ له ثنا إمساعيل بن إ
أنس رضى هللا تعاىل عنه قال انطلق حارثة بن عميت نظارا يوم بدر وما انطلق لقتال فأصابه سهم فقتله فجاءت عميت 

وإال فرتى ما إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقالت اي رسول هللا ابين حارثة أن يكن يف اجلنة اصرب واحتسب 
أصنع فقال اي أم حارثة أهنا جنان كثرية وإن حارثة يف الفردوس األعلى هذا حديث صحيح على شرط مسلم ومل 

 خيرجاه هبذه السياقة اليت رواها اثبت إمنا اتفقا على رواية محيد عن أنس خمتصرا 
 

 ذكر مناقب جعفر بن أيب طالب بن عبد املطلب بن هاشم 
 سنة مثان من اهلجرة رضى هللا تعاىل عنه  قتل مبؤتة شهيدا يف

 
[ حدثنا أبو عبد هللا األصبهاين ثنا احلسن بن اجلهم ثنا احلسني بن الفرج ثنا حممد بن عمر حدثين عبد هللا  4931] 

بن حممد بن عمر بن علي عن أبيه عن جده رضى هللا تعاىل عنه قال ضرب جعفر بن أيب طالب رجل من الروم فقطعه 
فوقع إحدى نصفيه يف كرم فوجد يف نصفه ثالثون أو بضع وثالثون جرحا وهاجر إىل أرض احلبشة يف اهلجرة بنصفني 

الثانية ومعه امرأته أمساء بنت عميس فلم يزل أبرض احلبشة حىت هاجر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إىل املدينة مث 
ال أدري أبيهما أفرح بفتح خيرب أم بقدوم جعفر قال وكان هاجر إليه وهو خبيرب فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

 جعفر يكىن أاب عبد هللا 
 

[ حدثنا أبو حممد املزين ثنا حممد بن عثمان بن أيب شيبة ثنا عبد هللا بن براد األشعري ثنا عبد هللا بن  4932] 
جده قال أخربين أيب الذي كان إدريس عن حممد بن إسحاق عن حيىي بن عباد بن عبد هللا بن الزبري عن أبيه عن 

أرضعين من بين مرة قال كأين أنظر إىل جعفر بن أيب طالب رضى هللا تعاىل عنه يوم مؤتة نزل عن فرس له فعرقبها مث 
 مضى فقاتل حىت قتل 

 
يد [ حدثنا أبو حممد املزين ثنا اهليثم بن خلف الدوري ثنا حممد بن املثىن حدثين عبيد هللا بن عبد اجمل 4933] 

احلنفي ثنا زمعة بن صاحل عن سلمة بن وهرام عن عكرمة عن بن عباس رضى هللا تعاىل عنهما قال قال رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم دخلت اجلنة البارحة فنظرت فيها فإذا جعفر يطري مع املالئكة وإذا محزة متكئ على سرير هذا 



 حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه 
 

د هللا بن حممد بن زايد ثنا حممد بن إسحاق اإلمام ثنا حممد بن بشار ثنا عبد الوهاب بن خالد [ أخربين عب 4934] 
احلذاء عن عكرمة عن أيب هريرة رضى هللا تعاىل عنه قال ما احتذى النعال وال انتعل وال ركب املطااي وال ركب الكور 

ى هللا تعاىل عنه هذا حديث صحيح على شرط بعد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أفضل من جعفر بن أيب طالب رض
 البخاري ومل خيرجاه 

 
[ حدثين أبو بكر حممد بن أمحد بن ابلويه ثنا حممد بن غالب ثنا علي بن عبد هللا بن جعفر املديين حدثين  4935] 

هللا عليه وسلم رأيت أيب ثنا العالء بن عبد الرمحن عن أبيه عن أيب هريرة رضى هللا تعاىل عنه قال قال رسول هللا صلى 
 جعفر بن أيب طالب ملكا يطري مع املالئكة جبناحني هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه 

 
[ أخربان أبو حممد احلسن بن حممد بن حيىي العلوي بن أخي طاهر ثنا جدي ثنا إبراهيم بن حيىي بن عباد  4936] 

أبيه عن عائشة زوج النيب صلى هللا عليه وسلم قالت السجزي عن أبيه عن حممد بن إسحاق قال حدثين القاسم عن 
 ملا أيت نعي جعفر عرفنا يف وجه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم احلزن هذا حديث صحيح على شرط مسلم ومل خيرجاه 

 
[ حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا العباس بن حممد الدوري ثنا احلسن بن بشر ثنا سعدان بن الوليد  4937] 

بياع السابري عن عطاء بن أيب رابح عن بن عباس رضى هللا تعاىل عنهما قال بينما رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
جالس وأمساء بنت عميس قريبة منه إذ رد السالم مث قال اي أمساء هذا جعفر بن أيب طالب مع جربيل وميكائيل 

لقي املشركني يوم كذا وكذا قبل ممره على رسول هللا صلى  وإسرافيل سلموا علينا فردي عليهم السالم وقد أخربين أنه
هللا عليه وسلم بثالث أو أربع فقال لقيت املشركني فأصبت يف جسدي من مقادميي ثالاث وسبعني بني رمية وطعنة 

وضربة مث أخذت اللواء بيدي اليمىن فقطعت مث أخذت بيدي اليسرى فقطعت فعوضين هللا من يدي جناحني أطري 
مع جربيل وميكائيل أنزل من اجلنة حيث شئت وآكل من مثارها ما شئت فقالت أمساء هنيئا جلعفر ما رزقه هللا من هبما 

اخلري ولكن أخاف أن ال يصدق الناس فاصعد املنرب فأخرب به فصعد املنرب فحمد هللا وأثىن عليه مث قال اي أيها الناس 
من يديه سلم علي مث أخربهم كيف كان أمره حيث لقي املشركني  إن جعفر مع جربيل وميكائيل له جناحان عوضه هللا

 فاستبان للناس بعد اليوم الذي أخرب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن جعفر لقيهم فلذلك مسي الطيار يف اجلنة 
 

سان ثنا [ حدثنا علي بن محشاذ العدل ثنا إسحاق بن إبراهيم بن سنني ثنا املنذر بن عمار بن حبيب بن ح 4938] 
معن بن زائدة األسدي الكويف قائد األعمش عن األعمش عن أيب صاحل عن بن عباس رضى هللا تعاىل عنهما قال قال 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم رأيت كأين دخلت اجلنة فرأيت جلعفر درجة فوق درجة زيد فقلت ما كنت أظن أن 
ة جعفر قال قلت ال قيل لقرابة ما بينك وبينه هذا حديث زيدا يدون أحدا فقيل يل اي حممد تدري مبا رفعت درج

 صحيح اإلسناد ومل خيرجاه 
 

[ أخربين أبو بكر حممد بن املؤمل ثنا الفضل بن حممد الشعراين ثنا إبراهيم بن محزة ثنا عبد العزيز بن حممد  4939] 



الب يف قصة بنت محزة قال فقال جعفر عن يزيد بن اهلاد عن حممد بن انفع بن عجري عن أبيه انفع عن علي بن أيب ط
أان أحق هبا إن خالتها عندي فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أما أنت اي جعفر فأشبهت خلقي وخلقي وأنت من 
شجريت اليت أان منها قال قد رضيت اي رسول هللا بذلك وأما اجلارية فاقضي هبا جلعفر فإن خالتها عنده وإمنا اخلالة أم 

هريرة يقول ما أظلت اخلضراء على وجه أحب إيل بعد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من جعفر بن أيب  فكان أبو
 طالب لقول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أشبهت خلقي وخلقي هذا حديث صحيح على شرط مسلم ومل خيرجاه 

 
ي ثنا سعد بن عبد احلميد ثنا عبد هللا بن [ أخربين مكرم بن أمحد القاضي ثنا أبو بكر بن أيب العوام الرايح 4940] 

زايد اليمامي عن عكرمة بن عمار عن إسحاق بن عبد هللا بن أيب طلحة عن أنس بن مالك رضى هللا تعاىل عنه أن 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال حنن بنو عبد املطلب سادة أهل اجلنة أان وعلي وجعفر ومحزة واحلسن واحلسني 

 ديث صحيح على شرط مسلم ومل خيرجاه واملهدي هذا ح
 

[ أخربين علي بن عبد الرمحن بن عيسى السبيعي ثنا احلسني بن احلاكم احلريي ثنا احلسن بن احلسني العرين  4941] 
ثنا أجلح بن عبد هللا عن الشعيب عن جابر رضى هللا تعاىل عنه قال ملا قدم رسول هللا من خيرب قدم جعفر رضى هللا 

من احلبشة تلقاه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقبل جبهته مث قال وهللا ما أدري أبيهما أان أفرح بفتح تعاىل عنه 
خيرب أم بقدوم جعفر أرسله إمساعيل بن أيب خالد وزكراي بن أيب زائدة فيما حدثناه علي بن عيسى احلريي ثنا إبراهيم 

د وزكراي عن الشعيب قال قدم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بن أيب طالب ثنا بن أيب عمر ثنا سفيان عن بن أيب خال
 من خيرب فذكر احلديث هذا حديث صحيح إمنا ظهر مبثل هذا اإلسناد الصحيح مرسال وقد وصله أجلح بن عبد هللا 

 
[ أخربان عبد الرمحن بن محدان اجلالب هبمدان ثنا هالل املسعودي عن عدي بن اثبت عن أيب بردة عن  4942] 
يب موسى رضى هللا تعاىل عنه قال لقي عمر أمساء بنت عميس فقال أنتم نعم القوم لوال أنكم سبقتم ابهلجرة فنحن أ

أفضل منكم كنا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حيمل راجلكم ويعلم جاهلكم ففرران بديننا فقالت لست براجعة 
ه فقالت اي رسول هللا إين لقيت عمر فقال كذا وكذا حىت أدخل على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فدخلت علي

 فقال بلى لكم هجراتن هجرتكم إىل احلبشة وهجرتكم إىل املدينة هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه 
 

[ حدثنا حممد بن صاحل بن هانئ ثنا احلسني بن الفضل ثنا سليمان بن حرب ثنا محاد بن سلمة عن عبد  4943] 
ن حممد بن سريين عن أيب هريرة رضى هللا تعاىل عنه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مر يب هللا بن املختار ع

جعفر الليلة يف مأل من املالئكة وهو خمضب اجلناحني ابلدم أبيض الفؤاد هذا حديث صحيح على شرط مسلم ومل 
 خيرجاه 

 
اكم ثنا إمساعيل بن أابن ثنا أبو أويس عن عبد هللا [ أخربان علي بن عبد الرمحن السبيعي ثنا احلسني بن احل 4944] 

بن عمر عن انفع عن بن عمر رضى هللا تعاىل عنهما قال كنا مبؤتة مع جعفر بن أيب طالب فوجدانه يف القتلى فوجدان 
 به بضعا وسبعني جراحة 

 



بن العامري ثنا احلسن بن [ أخربان احلسن بن علي بن حممد بن عقبة الشيباين ابلكوفة ثنا حممد بن علي  4945] 
بشر بن سامل العجلي ثنا سعدان بن حيىي عن عطاء عن بن عباس رضى هللا تعاىل عنهما قال بينما رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم جالس وأمساء بنت عميس قريبة منه إذ رد السالم فأشار بيده مث قال اي أمساء هذا جعفر بن أيب طالب مع 

سلم وميكائيل مروا فسلموا علينا فردي عليهم السالم وقد أخربين أنه لقي املشركني يوم كذا جربيل صلى هللا عليه و 
وكذا قبل ممره على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بثالث أو أربع فقال لقيت املشركني فأصبت يف جسدي من 

ه بيدي اليسرى فقطعت فعوضين مقادميي ثالاث وسبعني بني طعنة ورمية فأخذت اللواء بيدي اليمىن فقطعت مث أخذت
هللا من يدي جناحني أطري هبما يف اجلنة مع جربيل وميكائيل صلى هللا عليهما فآكل من مثارها ما شئت فقالت أمساء 

هنيئا جلعفر ما رزقه هللا من اخلري قال مث صعد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم املنرب فأخرب به الناس قال فاستبان 
 ا أخرب به رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فسمي جعفر الطيار للناس بعد ذلك م

 
[ أخربان الدراوردي عن جعفر بن حممد عن أبيه عن جابر قال ضرب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  4945] 

 جلعفر يوم بدر بسهمه وأجره 
 

 ذكر مناقب زيد احلب بن حارثة بن شراحيل بن عبد العزى 
ليه وسلم أسره بنو القني فاشرتته خدجية بنت خويلد أبربع مائة درهم فلما تزوجها رسول حب رسول هللا صلى هللا ع

 هللا صلى هللا عليه وسلم وهبته له
 

[ حدثين أبو زرعة أمحد بن احلسني الصويف ابلري ثنا أبو الفضل أمحد بن عبد هللا بن نصر بن هالل  4946] 
أيب عقال بن زيد بن احلسن بن أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحيل  الدمشقي بدمشق ثنا أبو زكراي حيىي بن أيوب بن

بن عبد العزى بن امرئ القيس بن عامر بن عبد ود بن عون بن كنانة حدثين عمي زيد بن أيب عقال بن زيد حدثين أيب 
دها جبلة عن جده احلسن بن أسامة بن زيد عن أبيه قال كان حارثة بن شراحيل تزوج امرأة يف طي من نبهان فأول

وأمساء وزيدا فتوفيت وأخلفت أوالدها يف حجر جدهم ألبيهم وأراد حارثة محلهم فأتى جدهم فقال ما عندان فهو خري 
هلم فرتاضوا إىل أن محل جبلة وأمساء وخلف زيدا وجاءت خيل من هتامة من بين فزارة فأغارت على طي فسبت زيدا 

يه وسلم من قبل أن يبعث فقال خلدجية رضى هللا تعاىل عنها اي خدجية فصريوه إىل سوق عكاظ فرآه النيب صلى هللا عل
رأيت يف السوق غالما من صفته كيت وكيت يصف عقال وأداب ومجاال لو أن يل ماال الشرتيته فأمرت ورقة بن نوفل 

وأخاف أن  فاشرتاه من ماهلا فقال اي خدجية هيب يل هذا الغالم بطيب من نفسك فقالت اي حممد أرى غالما وضيئا
تبيعه أو هتبه فقال النيب صلى هللا عليه وسلم اي موفقة ما أردت إال ألتبناه فقالت نعم اي حممد فرابه وتبناه فكان يقال 
له زيد بن حممد فجاء رجل من احلي فنظر إىل زيد فعرفه فقال أنت زيد بن حارثة قال ال أان زيد بن حممد قال ال بل 

يك وعمومتك وأخوالك كيت وكيت قد أتعبوا األبدان وأنفقوا األموال يف سبيلك فقال أنت زيد بن حارثة من صفة أب
 زيد 

 أحن إىل قومي وإن كنت انئيا 
 فإين قطني البيت عند املشاعر 

 وكفوا من الوجه الذي قد شجاكم 



 وال تعملوا يف األرض فعل األابعر 
 فإين حبمد هللا يف خري أسرة 
 ل حارثة ملا وصل إليه خيار معد كابرا بعد كابر فقا

 بكيت على زيد ومل أدر ما فعل 
 أحي فريجى أم أتى دونه األجل 

 فوهللا ما أدري وإين لسائل 
 أغالك سهل األرض أم غالك اجلبل 
 فيا ليت شعري هل لك الدهر رجعة 

 فحسيب من الدنيا رجوعك يل جبل 
 تذكرنيه الشمس عند طلوعها 

 ويعرض يل ذكراه إذ عسعس الطفل 
 أذهبت األرواح هيجن ذكره و 

 فيا طول أحزاين عليه واي وجل 
 سأعمل نص العيش يف األرض جاهدا 

 وال أسأم التطواف أو تسأم اإلبل 
 فيأيت أو أتيت علي منييت 

وكل امرئ فان وإن غره األمل فقدم حارثة بن شراحيل إىل مكة يف إخوته وأهل بيته فأتى النيب صلى هللا عليه وسلم 
لكعبة يف نفر من أصحابه فيهم زيد بن حارثة فلما نظروا إىل زيد عرفوه وعرفهم ومل يقم إليهم إجالال لرسول يف فناء ا

هللا صلى هللا عليه وسلم فقالوا له اي زيد فلم جيبهم فقال له النيب صلى هللا عليه وسلم من هؤالء اي زيد قال اي رسول 
فقال له النيب صلى هللا عليه وسلم قم فسلم عليهم اي زيد فقام  هللا هذا أيب وهذا عمي وهذا أخي وهؤالء عشرييت

فسلم عليهم وسلموا عليه مث قالوا له امض معنا اي زيد فقال ما أريد برسول هللا صلى هللا عليه وسلم بدال وال غريه 
ن تشهدوا أن ال إله أحدا فقالوا اي حممد إان معطوك هبذا الغالم دايت فسم ما شئت فإان حاملوه إليك فقال أسألكم أ

إال هللا وأين خامت أنبيائه ورسله وأرسله معكم فتابوا وتلكئوا وتلجلجوا فقالوا نقبل منا ما عرضنا عليك من الداننري 
فقال هلم ها هنا خصلة غري هذه قد جعلت األمر إليه فإن شاء فليقم وإن شاء فليدخل قالوا ما بقي شيء قالوا اي 

فانطلق معنا قال هيهات هيهات ما أريد برسول هللا صلى هللا عليه وسلم بدال وال أؤثر  زيد قد أذن لك اآلن حممد
عليه والدا وال ولدا فأداروه وأالصوه واستعطفوه وأخربوه من ورائه من وجدهم فأىب وحلف أن ال يلحقهم قال حارثة 

 ه وأىب الباقون أما أان فأواسيك بنفسي أان أشهد أن ال إله إال هللا وأن حممدا عبده ورسول
 

[ فحدثنا أبو عبد هللا األصبهاين ثنا احلسن بن اجلهم ثنا احلسني بن الفرج ثنا حممد بن عمر عن شيوخه  4947] 
 قال كان حارثة بن شراحيل حني فقد ابنه زيدا يبكيه فيقول بكيت على زيد ومل أدر ما فعل مث ذكر القصيدة بطوهلا 

 
عدل ثنا أمحد بن بشر املرثدي ثنا عبد الغفار بن عبيد هللا بن الزبري املوصلي ثنا [ حدثنا علي بن محشاذ ال 4948] 

علي بن مسهر عن إمساعيل بن أيب خالد عن أيب عمرو الشيباين حدثين جبلة بن حارثة أخو زيد بن حارثة قال أتيت 



ن أراد مل أمنعه فقال زيد ال وهللا النيب صلى هللا عليه وسلم فقلت اي رسول هللا أبعث معي أخي زيدا فقال هو ذا هو إ
ال أختار عليك أحدا قال جبلة فقلت إن رأي أخي أفضل من رأيي صحيح اإلسناد ومل خيرجاه وهو شاهد للحديث 

 املاضي 
 

[ حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن عبد اجلبار ثنا يونس بن بكري عن بن إسحاق فيمن شهد  4949] 
 لى هللا عليه وسلم زيد بن حارثة بن شراحيل الكليب موىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بدرا مع النيب ص

 
[ حدثنا أبو جعفر الرازي البغدادي ثنا أبو عالثة ثنا أيب ثنا بن هليعة عن أيب األسود عن عروة أن أول من  4950] 

 أسلم زيد بن حارثة 
 

مان بن أيب شيبة ثنا العالء بن عمرو احلنفي ثنا سعيد بن مسلمة [ حدثنا أبو حممد املزين ثنا حممد بن عث 4951] 
عن حيىي بن سعيد مسعت عمرة بنت عبد الرمحن تقول مسعت عائشة رضى هللا تعاىل عنها تقول ملا قتل زيد بن حارثة 

 وجعفر بن أيب طالب وعبد هللا بن رواحة جلس رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يبكيهم ويعرف فيه احلزن 
 

[ حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن عبد اجلبار ثنا يونس بن بكري عن بن إسحاق عن حممد  4952] 
بن جعفر بن الزبري عن عروة رضى هللا تعاىل عنه قال بعث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بعثا إىل مؤتة فقاتل زيد بن 

ادى األوىل سنة مثان حىت شاط يف رماح القوم مث أخذها جعفر بن أيب حارثة براية رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف مج
 طالب 

 
[ أخربان أبو الطيب حممد بن أمحد الزاهد ثنا سهل بن عمار العتكي ثنا حممد بن عبيد الطنافسي ثنا وائل  4953] 

لى هللا عليه وسلم زيد بن داود مسعت البهي حيدث أن عائشة رضى هللا تعاىل عنها كانت تقول ما بعث رسول هللا ص
 بن حارثة يف جيش قط إال أمره ولو بقي بعده الستخلفه صحيح اإلسناد ومل خيرجاه 

 
[ حدثين علي بن عيسى ثنا إبراهيم بن أيب طالب ثنا بن أيب عمر ثنا سفيان عن إمساعيل بن أيب خالد عن  4954] 

تلوموان على حب زيد يعين بن حارثة قال إمساعيل قيس بن أيب حازم قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ال 
 ومسعت الشعيب يقول ما بعث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سرية قط وفيهم زيد بن حارثة إال أمره عليهم 

 
[ حدثنا حممد بن أمحد بن بطة ثنا احلسن بن اجلهم ثنا احلسني بن الفرج ثنا حممد بن عمر حدثين عائذ بن  4955] 

يب احلويرث عن حممد بن جبري بن مطعم عن أبيه رضى هللا تعاىل عنه قال قال رسول هللا خري أمراء السرااي حيىي عن أ
 زيد بن حارثة أقسمهم ابلسوية وأعدهلم يف الرعية 

 
[ حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب من أصل كتابه ثنا احلسن بن علي بن عفان ثنا أبو أسامة ثنا حممد بن  4956] 

ن أيب سلمة وحيىي بن عبد الرمحن بن حاطب عن أسامة بن زيد عن زيد بن حارثة رضى هللا تعاىل عنهما قال عمرو ع



خرج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو مرديف إىل نصب من األنصاب فذحبنا له شاة ووضعناها يف التنور حىت إذا 
هللا عليه وسلم يسري وهو مرديف يف أايم احلر من نضجت استخرجناها فجعلناها يف سفرتنا مث أقبل رسول هللا صلى 

أايم مكة حىت إذا كنا أبعلى الوادي لقي فيه زيد بن عمرو بن نفيل فحيا أحدمها اآلخر بتحية اجلاهلية فقال له رسول 
أراهم هللا صلى هللا عليه وسلم ما يل أرى قومك قد شنفوك قال أما وهللا إن ذلك لتغري اثئرة كانت مين إليهم ولكين 

على ضاللة قال فخرجت أبتغي هذا الدين حىت قدمت على أحبار يثرب فوجدهتم يعبدون هللا ويشركون به فقلت ما 
هذا ابلدين الذي أبتغي فخرجت حىت أقدم على أحبار أيلة فوجدهتم يعبدون هللا وال يشركون به فقلت ما هذا ابلدين 

عن دين ما نعلم أحدا يعبد هللا به إال شيخا ابجلزيرة فخرجت  الذي أبتغي فقال يل حرب من أحبار الشام إنك تسأل
حىت قدمت إليه فأخربته الذي خرجت له فقال إن كل من رأيته يف ضاللة إنك تسأل عن دين هو دين هللا ودين 
مالئكته وقد خرج يف أرضك نيب أو هو خارج يدعو إليه ارجع إليه وصدقه وأتبعه وآمن مبا جاء به فرجعت فلم 

ن شيئا بعد فأانخ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم البعري الذي كان حتته مث قدمنا إليه السفرة اليت كان فيها الشواء أحس
فقال ما هذه فقلنا هذه شاة ذحبناها لنصب كذا وكذا فقال إين آلكل ما ذبح لغري هللا وكان صنما من حناس يقال له 

اف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وطفت معه فلما مررت مسحت به أساف وانئلة يتمسح به املشركون إذا طافوا فط
فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ال متسه قال زيد فطفنا فقلت يف نفسي ألمسنه حىت أنظر ما يقول فمسحته 

ىت أكرمه فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أمل تنه قال زيد فوالذي أكرمه وأنزل عليه الكتاب ما استلمت صنما ح
هللا ابلذي أكرمه وأنزل عليه الكتاب ومات زيد بن عمرو بن نفيل قبل أن يبعث فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

أييت يوم القيامة أمة وحده صحيح على شرط مسلم ومل خيرجاه ومن أتمل هذا احلديث عرف فضل زيد وتقدمه يف 
 اإلسالم قبل الدعوة 

 
حممد بن نصري إمالء ثنا علي بن سعيد بن بشري الرازي مبصر ثنا إمساعيل بن عبيد بن [ حدثنا جعفر بن  4957] 

أيب كرمية احلراين ثنا حممد بن مسلمة ثنا حممد بن إسحاق عن يزيد بن عبد هللا بن قسيط عن حممد بن أسامة بن زيد 
كم إىل رسول هللا صلى هللا عليه عن أبيه أسامة بن زيد قال اجتمع جعفر وعلي وزيد بن حارثة فقال جعفر أان أحب

وسلم وقال علي أان أحبكم إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وقال زيد أان أحبكم إىل رسول هللا صلى هللا عليه 
وسلم قال فانطلقوا بنا إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال فخرجت مث رجعت فقلت هذا جعفر وعلي وزيد بن 

سول هللا صلى هللا عليه وسلم ائذن هلم فدخلوا فقالوا اي رسول هللا جئناك نسألك من أحب حارثة يستأذنون فقال ر 
الناس إليك قال فاطمة قالوا نسألك عن الرجال قال أما أنت اي جعفر فيشبه خلقك خلقي ويشبه خلقك خلقي 

والي ومين وإيل وأحب القوم وأنت إيل ومن شجريت وأما أنت اي علي فأخي وأبو ولدي ومين وإيل وأما أنت اي زيد فم
 إيل هذا حديث صحيح على شرط مسلم ومل خيرجاه 

 
[ أخربان أبو جعفر حممد بن عبد هللا التاجر ثنا علي بن عثمان بن صاحل ثنا أيب عثمان بن صاحل ثنا بن  4958] 

عن نيب هللا صلى هللا هليعة عن عقيل أن بن شهاب حدثه عن عروة عن أسامة عن زيد بن حارثة رضى هللا تعاىل عنهم 
 عليه وسلم أنه أاته يف أول ما أوحي إليه فأراه الوضوء والصالة وعلمه اإلسالم 

 
[ حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن عبد اجلبار ثنا يونس بن بكري عن بن إسحاق حدثين عبد  4959] 



قال ملا فرغ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من بدر  هللا بن أيب بكر بن حزام وصاحل بن أيب أمامة بن سهل عن أبيه
بعث بشريين إىل أهل مدينة بعث زيد بن حارثة إىل أهل السافلة وبعث عبد هللا بن رواحة إىل أهل العالية يبشروهنم 

هللا بفتح هللا على نبيه صلى هللا عليه وسلم فوافق زيد بن حارثة ابنه أسامة حني سوى الرتاب على رقية بنت رسول 
صلى هللا عليه وسلم فقيل له ذاك أبوك حني قدم قال أسامة فجئت وهو واقف للناس يقول قتل عتبة بن ربيعة وشيبة 

بن ربيعة وأبو جهل بن هشام ونبيه ومنبه وأمية بن خلف فقلت اي أبت أحق هذا قال نعم وهللا اي بين هذا حديث 
 صحيح على شرط مسلم ومل خيرجاه 

 
عبد هللا بن حممد بن زايد ثنا حممد بن إسحاق اإلمام ثنا أمحد بن عثمان بن حكيم األودي ثنا [ أخربين  4960] 

شريح بن مسلمة ثنا إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أيب إسحاق عن جبلة بن حارثة أخي زيد قال كان رسول هللا 
تعاىل عنهما هذا حديث صحيح على شرط  صلى هللا عليه وسلم إذا مل يغز مل مل يعط سالحه إال عليا أو زيدا رضى هللا

 البخاري ومل خيرجاه 
 

[ أخربين أبو احلسني حممد بن أمحد القنطري بربدان ثنا أبو قالبة ثنا أبو عاصم ثنا يزيد بن أيب عبيد عن  4961] 
ان سلمة بن األكوع قال غزوت مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سبع غزوات ومع زيد بن حارثة تسع غزوات ك

 يؤمره رسول هللا صلى هللا عليه وسلم علينا صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه 
 

[ حدثنا أمحد بن سهل ببخارا ثنا سهل بن املتوكل ثنا حامد بن حيىي البلخي ثنا سفيان بن عيينة عن  4962] 
النيب صلى هللا عليه  إمساعيل بن أيب خالد عن الشعيب عن مسروق عن عائشة رضى هللا تعاىل عنها قالت ما بعث

 وسلم زيدا يف سرية إال أمره عليهم صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه 
 

[ أخربان أبو بكر بن أيب دارم احلافظ ابلكوفة ثنا أمحد بن موسى بن إسحاق التميمي ابلكوفة ثنا العالء بن  4963] 
عن أيب إسحاق عن جبلة بن حارثة أخي زيد بن عمرو احلنفي ثنا إبراهيم بن يوسف بن أيب إسحاق السبيعي عن أبيه 

حارثة قال أهدي للنيب صلى هللا عليه وسلم حلتان فأخذ إحدامها وأعطى زيدا األخرى صحيح على شرط الشيخني 
 ومل خيرجاه 

 
 ذكر مناقب بشر بن الرباء بن معرور رضى هللا تعاىل عنه 

عبد اجلبار ثنا يونس بن بكري عن بن إسحاق يف تسمية  [ حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن 4964] 
 من شهد بدرا من بين سلمة مث من بين عدي بن غنم بن سلمة بشر بن الرباء بن معرور بن صخر بن خنساء 

 
[ حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن إسحاق الصنعاين ثنا حممد بن يعلى وأخربان أبو الطيب  4965] 

ي الزاهد وأبو حامد حممد بن أمحد بن شعيب الفقيه قاال ثنا سهل بن عمار العتكي ثنا حممد بن يعلى ثنا حممد بن عل
حممد بن عمرو بن علقمة عن أيب سلمة عن أيب هريرة رضى هللا تعاىل عنه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من 

ل وأي داء أدوى من البخل بل سيدكم بشر بن الرباء بن سيدكم اي بين سلمة قالوا اجلد بن قيس إال أن فيه خبال قا



 معرور صحيح على شرط مسلم ومل خيرجاه 
 

[ أخربان أمحد بن جعفر ثنا عبد هللا بن أمحد بن حنبل حدثين أيب ثنا إبراهيم بن خالد ثنا رابح عن معمر  4966] 
مبشر رضى هللا تعاىل عنها قالت دخلت  عن الزهري عن عبد الرمحن بن عبد هللا بن كعب بن مالك عن أبيه عن أم

على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف وجعه الذي قبض فيه فقلت أبيب أنت اي رسول هللا ما تتهم بنفسك فإين ال 
اهتم اببين إال الطعام الذي أكله معك خبيرب وكان ابنها بشر بن الرباء بن معرور مات قبل النيب صلى هللا عليه وسلم 

ل هللا صلى هللا عليه وسلم وأان ال أهتم غريها هذا أوان انقطاع أهبري هذا صحيح على شرط الشيخني ومل فقال رسو 
 خيرجاه 

 
[ حدثنا حممد بن صاحل بن هانئ ثنا السري بن خزمية ثنا عبد العزيز بن داود احلراين ثنا محاد بن سلمة عن  4967] 

رضى هللا تعاىل عنه أن امرأة يهودية دعت النيب صلى هللا عليه حممد بن عمرو الليثي عن أيب سلمة عن أيب هريرة 
وسلم وأصحااب له على شاة مصلية فلما قعدوا أيكلون أخذ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لقمة فوضعها مث قال هلم 

نه ال أمسكوا إن هذه الشاة مسمومة فقال لليهودية ويلك ألي شيء مسمتين قالت أردت أن أعلم إن كنت نبيا فإ
يضرك وإن كان غري ذلك أن أريح الناس منك وأكل منها بشر بن الرباء فمات فقتلها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

 صحيح على شرط مسلم ومل خيرجاه 
 

 ذكر مناقب أيب مرثد الغنوي كناز بن احلصني العدوي 
ه وبني عبادة بن الصامت شهدا بدرا وقيل كناز بن حصن بن يربوع كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم آخى بين

 وأحدا واخلندق ومرثد بن أيب مرثد أمره رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على السرية اليت وجهها إىل الرجيع فقتل هبا
 

[ أخربان جبميع ما ذكرته أبو عبد هللا األصبهاين ثنا بن رستة ثنا سليمان بن داود ثنا حممد بن عمر قال  4968] 
رثد الغنوي كناز بن احلصني حليف محزة بن عبد املطلب ابملدينة يف خالفة أيب بكر رضى هللا تعاىل عنه مات أبو م

وقيل الذي مات ابملدينة يف خالفة أيب بكر الصديق رضى هللا تعاىل عنه سنة اثنيت عشرة مرثد بن أيب مرثد وقال غريه 
 قتل أبجنادين 

 
املوجه أان عبدان أان عبد هللا أان عبد الرمحن بن يزيد بن جابر حدثين  [ أخربان احلسني بن حكيم أان أبو 4969] 

بشر بن عبيد هللا مسعت أاب إدريس اخلوالين يقول مسعت واثلة بن األسقع يقول مسعت أاب مرثد الغنوي يقول مسعت 
 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول ال جتلسوا على القبور وال تصلوا إليها 

 
ان أبو جعفر البغدادي ثنا أبو عالثة ثنا أيب ثنا بن هليعة عن أيب األسود عن عروة يف تسمية من شهد [ أخرب  4970] 

 بدرا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أبو مرثد الغنوي حليف محزة بن عبد املطلب 
 

يقول مات أبو مرثد [ أخربين أبو بكر بن ابلويه ثنا موسى بن هارون مسعت مصعب بن عبد هللا الزبريي  4971] 



 الغنوي يف سنة اثنيت عشرة من اهلجرة وهو بن ست وستني سنة 
 

[ أخربين أمحد بن يعقوب ثنا موسى بن زكراي ثنا خليفة بن خياط قال أبو مرثد الغنوي امسه كناز بن حصني  4972] 
 د بن قيس عيالن بن يربوع بن عمرو بن يربوع بن خرشة بن سعد بن طريف بن جالن بن غنم بن أعصر بن سع

 
[ أخربين أبو احلسني بن يعقوب أان حممد بن إسحاق الثقفي حدثين أبو يونس املديين حدثين إبراهيم بن  4973] 

املنذر احلزامي قال مات أبو مرثد الغنوي كناز بن احلصني حليف محزة بن عبد املطلب ودفن يف املدينة يف خالفة أيب 
 ثنيت عشرة بكر رضى هللا تعاىل عنه يف سنة ا

 
[ حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا هارون بن سليمان األصبهاين ثنا عبد الرمحن بن مهدي ثنا بن  4974] 

املبارك ثنا عبد الرمحن بن يزيد بن جابر مسعت بشر بن عبيد هللا احلضرمي مسعت أاب إدريس اخلوالين يقول مسعت 
هللا تعاىل عنه يقول مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول ال واثلة بن األسقع مسعت أاب مرثد الغنوي رضى 

جتلسوا على القبور وال تصلوا إليها صحيح اإلسناد ومل خيرجاه وقد تفرد به عبد هللا بن املبارك بذكر أيب إدريس 
واثلة بن األسقع أما اخلوالين فيه بني بشر بن عبيد هللا وواثلة فقد رواه بشر بن بكر والوليد بن يزيد عن بشر مسعت 

 حديث بشر 
 

[ فحدثناه أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حبر بن نصر ثنا بشر بن بكر ثنا عبد الرمحن بن يزيد بن جابر  4975] 
عن بشر بن عبيد هللا مسعت واثلة بن األسقع صاحب النيب صلى هللا عليه وسلم يقول ال جتلسوا على القبور وال 

 صدقة بن خالد عليه  تصلوا إليها وقد اتبعه
 

[ حدثناه أمحد بن عبيد احلافظ هبمدان ثنا إبراهيم بن احلسني ثنا أبو مسهر ثنا صدقة بن خالد عن بن  4976] 
جابر عن بشر بن عبيد هللا مسعت واثلة بن األسقع مسعت أاب مرثد الغنوي رضى هللا تعاىل عنه يقول مسعت رسول هللا 

 لسوا على القبور وال تصلوا إليها صلى هللا عليه وسلم يقول ال جت
 

[ حدثنا مكي بن بندار الزجناين ثنا أبو احلسن حممد بن حيىي بن خالد بن عمرو بن حيىي بن محزة الدمشقي  4977] 
حدثين أمحد بن حممد بن حيىي بن محزة حدثين أيب عن أبيه وبلغين عن أيب كبشة السلويل عن أيب مرثد الغنوي رضى هللا 

أن النيب صلى هللا عليه وسلم بعثه حارسا حىت إذا كان وجه الصبح أقبل فقال النيب صلى هللا عليه وسلم  تعاىل عنه
هذا صاحبكم قد أقبل يقطع عليكم مث أتى النيب صلى هللا عليه وسلم فقال له أنزلت الليلة عن فرسك قال ال وهللا اي 

ال تبال أن ال تعمل بعد هذا قال حيىي بن محزة فذكرت هذا  نيب هللا إال قاضي حاجة فقال النيب صلى هللا عليه وسلم
احلديث أليب عمرو األوزاعي فحدثين األوزاعي أن حسان بن عطية كان حيدث بذلك هذه فضيلة سنية أليب مرثد 

 الغنوي تفرد به أوالد حيىي بن محزة الدمشقي عن آابئهم عن األوزاعي وكلهم ثقات 
 

 الغنوي ذكر مناقب مرثد بن أيب مرثد 



 قتل مع عاصم بن عدي وكانوا ستة نفر رضى هللا تعاىل عنهم 
 

[ أخربان أبو جعفر البغدادي ثنا أبو عالثة ثنا أيب ثنا بن هليعة حدثين أبو األسود عن عروة بن الزبري رضى  4978] 
أيب مرثد واآلخر للزبري  هللا تعاىل عنه قال كان مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يوم بدر فرسان أحدمها ملرثد بن

 رضى هللا تعاىل عنهما 
 

[ حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن عبد اجلبار ثنا يونس بن بكري عن حممد بن إسحاق  4979] 
حدثين عاصم بن عمر بن قتادة أن انسا من عضل والقارة ومها حيان من جديلة أتوا النيب صلى هللا عليه وسلم بعد 

ا إن أبرضنا إسالما فابعث معنا نفرا من أصحابك يقرئوننا القرآن ويفقهوننا يف اإلسالم فبعث رسول هللا أحد فقالو 
صلى هللا عليه وسلم معهم ستة نفر منهم مرثد بن أيب مرثد حليف محزة بن عبد املطلب وهو أمريهم وخالد بن البكري 

لدثنة وخبيب بن عدي وعاصم بن اثبت بن أيب األفلح الليثي حليف بين عدي وعبد هللا بن طارق الظفري وزيد بن ا
فخرجوا وأمريهم مرثد بن أيب مرثد حىت إذا كانوا ابلرجيع أتتهم هذيل فلم يرع القوم يف رحاهلم إال الرجال يف أيديهم 

ل مكة السيوف قد غشوهم هبا فأخذ القوم أسيافهم ليقاتلوا فقالوا اللهم ما نريد قتلكم ولكنا نريد أن نصيب من أه
 فلكم عهد هللا وميثاقه فأما عاصم ومرثد وخالد فقاتلوا حىت قتلوا وقالوا وهللا ما نقبل من مشرك عهدا وال عقدا أبدا 

 
[ فحدثنا أبو عبد هللا األصبهاين ثنا حممد بن عبد هللا بن رستة ثنا سليمان بن داود ثنا حممد بن عمر  4980] 

نه شهد مرثد بن أيب مرثد يوم بدر على فرس يقال له السبل قال حممد بن حدثين سعيد بن مالك الغنوي عن أبيه أ
عمرو استشهد مرثد الغنوي فيما بني أحد واخلندق يف صفر سنة أربع هذا يدل على أن مرثد استشهد قبل أبيه أيب 

رضى هللا تعاىل عنه  مرثد رضى هللا تعاىل عنهما بثمان سنني فإن أاب مرثد مات على فراشه ابملدينة يف خالفة أيب بكر
 سنة اثنيت عشرة جهدت يف طلب حديث يسنده مرثد عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فلم أجد إال احلديث الذي 

 
[ أخربانه أبو العباس حممد بن أمحد احملبويب ثنا سعيد بن مسعود ثنا عبيد هللا بن موسى أان حيىي بن يعلى  4981] 

ن أيب مرثد الغنوي وكان بدراي قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إن سركم أن عن القاسم الشيباين عن مرثد ب
 تقبل صالتكم فليؤمكم خياركم فإهنم وفدكم فيما بينكم وبني ربكم عز وجل 

 
 ذكر مناقب جبار بن صخر رضى هللا تعاىل عنه 

 أحد البدريني
 

 ثنا بن هليعة ثنا أبو األسود عن عروة يف تسمية من شهد [ أخربان أبو جعفر البغدادي ثنا أبو عالثة ثنا أيب 4982] 
 بدرا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم جبار بن صخر بن أمية بن خنساء بن سنان 

 
[ أخربين أمحد بن يعقوب الثقفي ثنا موسى بن زكراي ثنا خليفة بن خياط قال تويف جبار بن صخر ابملدينة  4983] 

  وستني سنة سنة ثالثني وهو بن اثنتني



 
[ أخربان أبو العباس احملبويب ثنا أمحد بن سيار ثنا حممد بن خلف البزار العسقالين ثنا معاذ بن خالد ثنا  4984] 

زهري بن حممد ثنا شراحيل بن سعد أنه مسع جبار بن صخر رضى هللا تعاىل عنه يقول مسعت رسول هللا صلى هللا عليه 
 تنا وسلم يقول إان هنينا أن نرى عورا

 
 ذكر مناقب أيب حذيفة 

هو هشيم بن عتبة بن ربيعة بن عبد مشس بن عبد مناف حبيب هللا وابن عدو هللا وعدو رسول هللا صلى هللا عليه 
 وسلم قتل يوم اليمامة سنة اثنيت عشرة من اهلجرة وهو بن ثالث أو أربع ومخسني سنة

 
قال كان إسالم أيب حذيفة قبل دخول رسول هللا صلى هللا  [ حدثنا أبو عبد هللا إبسناده عن حممد بن عمر 4985] 

عليه وسلم دار األرقم وكان ممن هاجر اهلجرتني وحدثين عبد الرمحن بن أيب الزاند عن أبيه قال شهد أبو حذيفة بدرا 
ئره أبو حذيفة شر ودعا أابه إىل الرباز فقالت له أخته هند بنت عتبة ملا دعا أابه إىل الرباز األحول األثعل امللعون طا

 الناس يف الدين أما شكرت أاب رابك يف صغر حىت شببت شبااب غري حمجون 
 

[ حدثنا أبو عبد هللا بن بطة ثنا حممد بن عبد هللا بن رستة ثنا سليمان بن داود عن الواقدي قال وكان أبو  4986] 
 حذيفة بن عتبة رجال طواال حسن الوجه وأمه أم صفوان 

 
 حممد بن يعقوب احلافظ ثنا حممد بن إسحاق الثقفي ثنا إسحاق بن إبراهيم أان وهب بن جرير [ أخربين 4987] 

حدثين أيب مسعت حممد بن إسحاق حيدث عن العباس بن معبد عن أبيه عن بن عباس رضى هللا تعاىل عنهما قال قتل 
 أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة يوم اليمامة شهيدا 

 
س حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن عبد اجلبار ثنا يونس بن بكري عن حممد بن إسحاق عن [ حدثنا أبو العبا 4988] 

العباس بن معبد عن أبيه عن بن عباس رضى هللا تعاىل عنهما أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال يوم بدر من لقي 
 واخواننا وعشائران وندع العباس منكم العباس فليكفف عنه فإنه خرج مستكرها فقال أبو حذيفة بن عتبة أنقتل آابءان

وهللا ألضربنه ابلسيف فبلغت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال لعمر بن اخلطاب اي أاب حفص قال عمر رضى هللا 
تعاىل عنه إنه ألول يوم كناين فيه أبيب حفص يضرب وجه عم رسول هللا ابلسيف فقال عمر دعين فألضرب عنقه فإنه 

ذيفة يقول ما أان آبمن من تلك الكلمة اليت قلت وال أزال خائفا حىت يكفرها هللا عين ابلشهادة قد انفق وكان أبو ح
 قال فقتل يوم اليمامة شهيدا صحيح على شرط مسلم ومل خيرجاه 

 
[ أخربان أبو جعفر حممد بن حممد البغدادي ثنا حيىي بن عثمان بن صاحل ثنا أيب ثنا بن هليعة عن أيب زرعة  4989] 

عمرو بن جابر عن سليمان بن مهران عن شقيق بن سلمة عن بن عباس رضى هللا تعاىل عنهما أن معاوية دخل بن 
على أيب حذيفة بن عتبة بن ربيعة فوجده يبكي فقال ما يبكيك أوجع أو حرص على الدنيا فقال كال إين مسعت رسول 

هللا صلى هللا عليه وسلم لعلك يدركك زمان  هللا صلى هللا عليه وسلم عهد إيل عهدا فقلت ما هو قال قال رسول



وجيمعون مجعا وأنت فيه وإين قد مجعت كما قاله صلى هللا عليه وسلم يف احلديث وهم فاحش وهو أن أاب حذيفة عتبة 
 بن ربيعة استشهد قبل أن يسلم معاوية وإمنا قال ذلك معاوية هذا القول لعمه أيب هاشم بن عتبة بن ربيعة يوم صفني 

 
[ حدثنا بصحة ما ذكرته أبو بكر حممد بن أمحد بن ابلويه ثنا أبو بكر بن بنت معاوية بن عمرو ثنا جدي  4990] 

ثنا زائدة عن منصور عن أيب وائل قال دخل معاوية على أيب هاشم فذكر القصة مبثله قد اختلفوا يف اسم أيب حذيفة 
 بن عتبة بن ربيعة فقال امسه هشيم 

 
ه أبو إسحاق بن حيىي وأبو احلسني بن يعقوب قاال أان حممد بن إسحاق بن إبراهيم ثنا يونس [ كما أخربان 4991] 

 حدثين إبراهيم بن املنذر قال أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة امسه هشيم وقيل اسم أيب حذيفة حسل 
 

 يقول أبو حذيفة [ مسعت أاب العباس حممد بن يعقوب مسعت العباس بن حممد الدوري مسعت حيىي بن معني 4992] 
 بن عتبة بن ربيعة امسه حسل أان أخشى أنه وهم فيه فإن اليمان والد حذيفة يلقب حبسل وقيل إن امسه عسل 

 
[ حدثناه أبو إسحاق وأبو احلسني قاال ثنا حممد بن إسحاق ثنا زايد بن أيوب ثنا هشيم ثنا يونس أان  4993] 

 ل أو عسل وقيل إن امسه مقسم عكرمة أن أاب حذيفة بن عتبة كان يقال له حس
 

[ أخربان أبو أمحد حممد بن هارون الفقيه ثنا حممد بن نصري إبسناده عن حممد بن سعد قال يقال أن اسم  4994] 
 أيب حذيفة بن عتبة هشيم ويقال مقسم 

 
ن إسحاق [ حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن عبد اجلبار ثنا يونس بن بكري عن حممد ب 4995] 

أخربين يزيد بن رومان عن عروة بن الزبري عن عائشة رضى هللا تعاىل عنها أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أمر 
ابلقليب فطرحوا فيه فوقف عليهم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال اي أهل القليب هل وجدمت ما وعد ربكم حقا 

رسول هللا تكلم أقواما موتى فقال لقد علموا أن ما وعدكم ربكم حق  فإين وجدت ما وعدين ريب حقا فقال أصحابه اي
فلما أمر هبم فسحبوا عرف يف وجه أيب حذيفة بن عتبة الكراهية وأبوه يسحب إىل القليب فقال له رسول هللا صلى 

يف هللا ويف رسول  هللا عليه وسلم اي أاب حذيفة وهللا لكأنه ساءك ما كان يف أبيك فقال وهللا اي رسول هللا ما شككت
هللا ولكن إن كان حليما سديدا ذا رأي فكنت أرجو أن ال ميوت حىت يهديه هللا عز وجل إىل اإلسالم فلما رأيت أن 

قد فات ذلك ووقع حيث وقع أحزنين ذلك قال فدعا له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خبري صحيح على شرط 
 مسلم ومل خيرجاه 

 
 اري رضى هللا تعاىل عنه ذكر قطبة بن عامر األنص

[ أخربان أبو جعفر البغدادي ثنا أبو عالثة ثنا أيب ثنا بن هليعة ثنا أبو األسود عن عروة قال وقطبة بن عامر  4996] 
بن حديدة شهد مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بدرا وهو الذي أنزل فيه ليس الرب أبن أتتوا البيوت من ظهورها 

 بن حديدة ويزيد يكىن أاب املنذر  وأخوه يزيد بن عامر



 
[ حدثنا أبو العباس ثنا أمحد بن عبد اجلبار ثنا يونس بن بكري عن بن إسحاق حدثين عاصم بن عمر بن  4997] 

قتادة عن أشياخ من قومه قالوا خرج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف املوسم الذي لقي فيه النفر من األنصار 
لعرب مث انصرفوا عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم راجعني إىل بالدهم قد آمنوا وصدقوا فعرض نفسه على قبائل ا

 منهم قطبة بن عامر بن حديدة 
 

[ حدثنا أبو عبد هللا األصبهاين ثنا احلسن بن اجلهم ثنا احلسني بن الفرج ثنا حممد بن عمر حدثين بن أيب  4998] 
عب بن مالك أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بعث قطبة بن عامر بن سربة حدثين إسحاق بن عبد هللا حدثين بن ك

 حديدة يف عشرين رجال إىل حي من خثعم يف صفر سنة سبع 
 

 ذكر مناقب سامل موىل أيب حذيفة رضى هللا تعاىل عنه 
نا األعمش [ حدثنا علي بن محشاذ العدل ثنا هشام بن علي ثنا إبراهيم بن مهدي ثنا أبو سعيد املؤدب ث 4999] 

عن إبراهيم عن علقمة عن عبد هللا رضى هللا تعاىل عنه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خذوا القرآن من 
 أربعة من عبد هللا بن مسعود ومن معاذ ومن أيب ومن سامل موىل أيب حذيفة صحيح اإلسناد ومل خيرجاه 

 
تة ثنا سليمان بن داود حدثين حممد بن عمر عن شيوخه قال [ حدثنا أبو عبد هللا بن بطة ثنا حممد بن رس 5000] 

سامل موىل أيب حذيفة بن عتبة كان موىل لثبيتة بنت يعار األنصارية وكانت حتت أيب حذيفة فتبناه وكان يقال سامل بن أيب 
يت عشرة ووجد حذيفة فلما نزل القرآن ادعوهم آلابئهم قيل لسامل موىل أيب حذيفة قتل يوم اليمامة شهيدا سنة اثن

 رأسه عند رجل أيب حذيفة أو رجل أيب حذيفة عند رأسه وقال موسى بن عتبة هو سامل بن معقل من أهل أصطخر 
 

[ أخربان عبد الصمد بن علي بن مكرم أان جعفر بن حممد بن شاكر ثنا موسى بن هارون الربدي ثنا الوليد  5001] 
الرمحن بن سابط حيدث عن عائشة رضى هللا تعاىل عنها قالت أبطأت بن مسلم ثنا حنظلة بن أيب سفيان أنه مسع عبد 

ليلة عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بعد العشاء مث جئت فقال يل أين كنت قلت كنا نسمع قراءة رجل من 
أصحابك يف املسجد مل أمسع مثل صوته وال قراءة من أحد من أصحابك فقام وقمت معه حىت استمع إليه مث التفت 

إيل فقال هذا سامل موىل أيب حذيفة احلمد هلل الذي جعل يف أميت مثل هذا صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه 
هكذا إمنا اتفقا على حديث عبيد هللا عن انفع عن بن عمر أن املهاجرين ملا أقبلوا من مكة إىل املدينة كان يؤمهم سامل 

 موىل أيب حذيفة ألنه كان أكثرهم قرآان 
 

[ أخربان أبو العباس احملبويب مبرو ثنا سعيد بن مسعود ثنا يزيد بن هارون أان حيىي بن سعيد أنه مسع عمرة  5002] 
بنت عبد الرمحن حتدث أن امرأة أيب حذيفة ذكرت وأخربان أبو عبد هللا حممد بن يعقوب حدثين أيب ثنا سويد بن سعيد 

عبد الرمحن حتدث عن عائشة أن امرأة أيب حذيفة ذكرت ثنا علي بن مسهر عن حيىي بن سعيد أنه مسع عمرة بنت 
لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم دخول سامل موىل أيب حذيفة عليها فقال هلا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أرضعيه 

 فأرضعته بعد أن شهد بدرا فكان يدخل عليها صحيح على شرط مسلم ومل خيرجاه 



 
بن علي بن بكر العدل ثنا احلسني بن الفضل ثنا عفان بن مسلم ثنا حفص بن [ حدثنا أبو احلسن حممد  5003] 

غياث حدثين أيب حدثين إبراهيم بن طهمان عن أيب العميس عن أيب بكر بن عبد هللا بن أيب اجلهم عن عروة بن الزبري 
وورثت سالحا وفرسا فأرسل  أنه قال جعلت أم سامل األنصارية ساملا موىل أيب حذيفة سائبة هلل وأنه قتل يوم اليمامة

إليها عمر بن اخلطاب أن خذيه فأنت أحق الناس به فقالت ال حاجة يل فيه إين كنت جعلته هلل تعاىل حني أعتقته 
 فأخذه عمر رضى هللا تعاىل عنه فجعله يف سبيل هللا عز وجل 

 
ثنا سفيان عن الزهري عن عبيد بن [ أخربين أمحد بن حممد بن إمساعيل بن مهران ثنا أيب ثنا بن أيب عمر  5004] 

السباق عن زيد بن اثبت رضى هللا تعاىل عنه قال ملا قتل سامل موىل أيب حذيفة قالوا ذهب ربع القرآن صحيح على 
 شرط الشيخني ومل خيرجاه 

 
ين أبو [ حدثنا أبو بكر بن إسحاق أان بشر بن موسى ثنا عبد هللا بن يزيد املقري ثنا حيوة بن شريح أخرب  5005] 

صخر أن زيد بن أسلم حدثه عن أبيه عن عمر رضى هللا تعاىل عنه أنه قال ألصحابه متنوا فقال بعضهم أمتىن لو أن 
هذه الدار مملوءة ذهبا أنفقه يف سبيل هللا وأتصدق وقال رجل أمتىن لو أهنا مملوءة زبرجدا وجوهرا فأنفقه يف سبيل هللا 

ندري اي أمري املؤمنني فقال عمر أمتىن لو أهنا مملوءة رجاال مثل أيب عبيدة بن وأتصدق مث قال عمر متنوا فقالوا ما 
 اجلراح ومعاذ بن جبل وسامل موىل أيب حذيفة وحذيفة بن اليمان 

 
 ذكر مناقب زيد بن اخلطاب بن نفيل 

ى رسول هللا صلى أخي أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب وكنيته أبو عبد الرمحن وكان أسن من أخيه عمر وأسلم قبله آخ
 هللا عليه وسلم بينه وبني معن بن عدي وقتال مجيعا ابليمامة شهيدين

 
[ حدثنا بذلك أبو عبد هللا بن بطة ثنا احلسن بن اجلهم أان احلسني بن الفرج عن حممد بن عمر قال حدثين  5006] 

اخلطاب حيمل راية املسلمني يوم  اجلحاف عن عمر بن عبد الرمحن من ولد زيد بن اخلطاب عن أبيه قال كان زيد بن
اليمامة وقد انكشف املسلمون حىت ظهرت حنيفة على الرجال فجعل زيد بن اخلطاب يقول أما الرجال فال رجال 

وأما الرجال فال رجال مث جعل يصيح أبعلى صوته اللهم إين اعتذر إليك من فرار أصحايب وأبرأ إليك مما جاء به 
ل يشد ابلراية يتقدم هبا يف حنر العدو مث ضارب بسيفه حىت قتل رمحة هللا عليه ووقعت مسيلمة وحمكم بن الطفيل وجع

الراية فأخذها سامل موىل أيب حذيفة فقال املسلمون اي سامل إان خناف أن نؤتى من قبلك فقال بئس حامل القرآن أان إن 
 أتيتم من قبلي وقتل زيد بن اخلطاب سنة اثنيت عشرة من اهلجرة 

 
[ أخربان أبو بكر بن إسحاق أان بشر بن موسى ثنا احلميدي ثنا سفيان عن عبد امللك بن نوفل بن  5007] 

مساحق قال بن عمر خامس مخسة رفقة يف غزاة مسيلمة فقتلوا غريه قيل زيد بن اخلطاب وعبد هللا بن خمرمة واثنان 
 آخران 

 



يم ثنا حممد بن الصباح ثنا سفيان عن عمرو عن [ أخربين أبو علي احلافظ أان حممد بن إسحاق بن إبراه 5008] 
عمر بن عبد الرمحن بن زيد بن اخلطاب قال كان عمر يصاب ابملصيبة فيقول أصبت بزيد بن اخلطاب فصربت وأبصر 

 عمر رضى هللا تعاىل عنه قاتل أخيه زيد فقال له وحيك لقد قتلت يل أخا ما هبت الصبا إال ذكرته 
 

 بن قيس بن مرة بن كثري أبو حمصن  ذكر مناقب عكاشة بن حمصن
 شهد بدرا وأحدا واخلندق واملشاهد كلها مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

 
[ حدثين أبو عبد هللا األصبهاين ثنا حممد بن رستة ثنا سليمان بن داود ثنا الواقدي ثنا عمر بن عثمان  5009] 

هللا صلى هللا عليه وسلم وعكاشة بن أربعني سنة وقتل  احلبشي عن آابئه عن أم قيس بنت حمصن قالت تويف رسول
 بعد ذلك بسنة ببزاخة يف خالفة أيب بكر رضى هللا تعاىل عنه سنة اثنيت عشرة وكان عكاشة من أمجل الناس 

 
[ حدثنا أبو بكر أمحد بن سلمان الفقيه ببغداد ثنا احلسن بن مكرم ثنا يزيد بن هارون أان حممد بن عمرو  5010] 

علقمة عن أيب سلمة عن أيب هريرة رضى هللا تعاىل عنه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أول زمرة تدخل بن 
اجلنة وجوههم على ضوء القمر ليلة البدر مث الذين يلوهنم على أحسن كوكب دري أضاءت يف السماء فقام عكاشة 

للهم اجعله منهم فقام آخر فقال اي رسول هللا أدع هللا أن بن حمصن فقال اي رسول هللا أدع هللا أن جيعلين منهم فقال ا
 جيعلين منهم فقال سبقك إليها عكاشة هذا حديث صحيح على شرط مسلم ومل خيرجاه 

 
[ حدثنا حممد بن أمحد بن بطة ثنا احلسن بن اجلهم ثنا احلسني بن الفرج ثنا حممد بن عمر حدثين عبد هللا  5011] 

عيد عن أيب سلمة بن عبد الرمحن عن أيب واقد الليثي قال كنا حنن املقدمة مائيت فارس بن سليمان عن ضمرة بن س
وعلينا زيد بن اخلطاب وكان اثبت بن أقرم وعكاشة بن حمصن أمامنا فلما مرران هبما مقتولني سرينا وخالد واملسلمون 

 وراءان فوقفوا عليهما فأمر خالد فحفر هلما ودفنهما بدمائهما 
 

 معن بن عدي بن عجالن األنصاري رضى هللا تعاىل عنه  ذكر مناقب
[ حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن عبد اجلبار ثنا يونس بن بكري عن بن إسحاق قال ومعن  5012] 

بن عدي بن اجلد بن العجالن حليف بين عمرو بن عوف شهد العقبة وشهد بدرا وأحدا واخلندق ومشاهد رسول هللا 
  عليه وسلم وقتل يوم اليمامة شهيدا يف خالفة أيب بكر الصديق رضى هللا تعاىل عنه صلى هللا

 
[ أخربين حممد بن يعقوب احلافظ ثنا حممد بن إسحاق الثقفي ثنا عبيد هللا بن سعيد ثنا يعقوب بن إبراهيم  5013] 

 مة يوم مسيلمة الكذاب ثنا أيب عن صاحل عن بن شهاب عن عروة بن الزبري قال قتل معن بن عدي ابليما
 

 ذكر مناقب عباد بن بشر بن وقش األشهلي رضى هللا تعاىل عنه 
[ أخربين إمساعيل بن حممد بن الفضل الشعراين ثنا جدي ثنا إبراهيم بن املنذر قال كان عباد بن بشر بن  5014] 

 وقش أحد بين عبد األشهل يكىن أاب بشر ويقال أاب الربيع 



 
و عبد هللا بن بطة ثنا احلسن بن اجلهم ثنا احلسني بن الفرج ثنا حممد بن عمر قال عباد بن [ وحدثنا أب 5015] 

بشر بن وقش بن زغبة بن زعوراء بن عبد األشهل يكىن أاب بشر وقال عبد هللا بن حممد بن بشر بن عمارة كان يكىن 
معاذ وشهد عباد بن بشر بدرا وكان أاب الربيع أسلم ابملدينة على يدي مصعب بن عمري وذلك قبل إسالم سعد بن 

فيمن قتل كعب بن األشرف وشهد أيضا أحدا واخلندق واملشاهد مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وشهد أيضا يوم 
اليمامة وكان له يومئذ بالء وعناء ومباشرة للقتال حىت قتل يومئذ شهيدا وذلك سنة اثنيت عشرة وهو بن مخس 

 وأربعني سنة 
 

دثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن عبد اجلبار ثنا يونس بن بكري عن بن إسحاق عن حيىي [ ح 5016] 
بن عباد بن عبد هللا بن الزبري عن أبيه عن عائشة رضى هللا تعاىل عنها قالت كان يف بين عبد األشهل ثالثة مل يكن 

اد بن عبد هللا بن الزبري وهللا ما مساين أيب أحد أفضل منهم سعد بن معاذ وأسيد بن حضري وعباد بن بشر قال عب
 عبادا إال به هذا حديث صحيح على شرط مسلم ومل خيرجاه 

 
 ذكر مناقب أيب دجانة مساك بن خرشة اخلزرجي رضى هللا تعاىل عنه 

وخه [ حدثنا أبو عبد هللا األصبهاين ثنا احلسن بن اجلهم ثنا احلسني بن الفرج ثنا حممد بن عمر عن شي 5017] 
قالوا اسم أيب دجانة مساك بن خرشة بن لوذان بن عبد ود بن زيد بن ثعلبة بن اخلزرج آخى رسول هللا صلى هللا عليه 
وسلم بينه وبني عتبة بن غزوان وشهد أبو دجانة بدرا وأحدا وثبت يومئذ مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وابيعه 

 تل مسليمة وقتل أبو دجانة يومئذ شهيدا على املوت وشهد اليمامة وكان فيمن شرك يف ق
 

[ حدثنا علي بن محشاذ العدل ثنا إمساعيل بن إسحاق القاضي ثنا حممد بن كثري وحدثنا علي بن عبد  5018] 
العزيز ثنا حجاج بن منهال قاال ثنا محاد بن سلمة عن اثبت عن أنس رضى هللا تعاىل عنه أن النيب صلى هللا عليه 

م أحد وأصحابه حوله فقال من أيخذ هذا السيف فبسطوا أيديهم يقول هذا أان ويقول هذا أان وسلم أخذ سيفا يو 
فقال من أيخذه حبقه فأحجم القوم فقال مساك أبو دجانة أان آخذه حبقه فدفعه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ففلق 

 به يومئذ هام املشركني 
 

أبو قالبة الرقاشي ثنا عمرو بن عاصم الكاليب حدثين عبيد هللا  [ حدثنا أمحد بن كامل القاضي إمالء ثنا 5019] 
بن الوازع بن ثور ثنا هشام بن عروة عن أبيه عن الزبري بن العوام رضى هللا تعاىل عنه قال عرض رسول هللا صلى هللا 

مث قال من عليه وسلم سيفا يوم أحد فقال من أيخذ هذا السيف حبقه فقمت فقلت أان اي رسول هللا فأعرض عين 
أيخذ هذا السيف حبقه فقلت أان اي رسول هللا فأعرض عين مث قال من أيخذ هذا السيف حبقه فقام أبو دجانة مساك بن 
خرشة فقال أان آخذه اي رسول هللا حبقه فما حقه قال أن ال تقتل به مسلما وال تفر به عن كافر قال فدفعه إليه وكان 

لت ألنظرن إليه اليوم كيف يصنع قال فجعل ال يرتفع له شيء إال هتكه وأفراه إذا أراد القتال أعلم بعصابة قال ق
 حىت انتهى إىل نسوة يف سفح اجلبل معهن دفوف هلن فيهن امرأة وهي تقول 

 حنن بنات طارق 



 منشي على النمارق 
 إن تقبلوا نعانق 
 ونبسط النمارق 
 أو تدبروا نفارق 

مرأة ليضرهبا مث كف عنها فلما انكشف له القتال قلت له كل عملك قد فراق غري وامق قال فأهوى ابلسيف إىل ا
رأيت ما خال رفعك السيف على املرأة مل تضرهبا قال إين وهللا أكرمت سيف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن أقتل 

 به امرأة صحيح اإلسناد ومل خيرجاه 
 

 ذكر مناقب ثعلبة بن عنمة األنصاري رضى هللا تعاىل عنه 
[ أخربان أبو جعفر البغدادي ثنا أبو عالثة ثنا أيب ثنا بن هليعة حدثين أبو األسود عن عروة يف تسمية من  5020] 

 شهد بدرا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من بين عدي ثعلبة بن غنمة بن عدي واستشهد يوم اخلندق 
 

بن حممد الشعراين ثنا إبراهيم بن محزة ثنا عبد العزيز  [ أخربين إبراهيم بن حممد بن حامت الزاهد ثنا الفضل 5021] 
بن حممد عن حرام بن عثمان عن أيب عتيق وابن جابر عن جابر أن ثعلبة بن عنمة وفد على رسول هللا صلى هللا عليه 

لم وسلم وهو جالس فسلم ويف إصبعه خامت من ذهب فلم يرد عليه مث سلم عليه فلم يرد عليه فقيل اي رسول هللا يس
عليك ثعلبة ثالث مرات فلم ترد عليه فقال النيب صلى هللا عليه وسلم أو ال تراه ينضح وجهي جبمرة من انر يف يده 

 فرمى ثعلبة ابخلامت 
 

 ذكر مناقب رافع بن مالك الزرقي رضى هللا تعاىل عنه 
ري عن بن إسحاق يف تسمية [ حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن عبد اجلبار ثنا يونس بن بك 5022] 

من شهد بدرا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من بين زريق بن عامر مث من بين العجالن رافع بن مالك بن 
 العجالن الزرقي 

 
[ حدثنا حممد بن صاحل بن هانئ ثنا حممد بن شاذان وحممد بن نعيم وأمحد بن سلمة قالوا ثنا قتيبة بن  5023] 

ن حيىي بن عبد هللا بن رفاعة بن رافع عن عم أبيه معاذ بن رفاعة عن جده رافع بن مالك قال صليت سعيد ثنا رفاعة ب
خلف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فعطست فقلت احلمد هلل محدا كثريا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما حيب ربنا 

تكلم يف الصالة فقلت أان اي رسول هللا قال ويرضى فلما صلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم انصرف فقال من امل
فكيف قلت قال قلت احلمد هلل محدا كثريا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما حيب ربنا ويرضى فقال النيب صلى هللا 

عليه وسلم والذي نفسي بيده لقد ابتدرها بضعة وثالثون ملكا أيهم يصعد هبا حدثنا حممد بن صاحل بن هانئ ثنا أمحد 
 سلمة ثنا حممد بن حيىي ثنا قتيبة بن سعيد وما كتبناه إال عنه فذكر احلديث مبثله بن 

 
[ حدثنا حممد بن صاحل بن هانئ ثنا حممد بن الفضل الشعراين ثنا إبراهيم بن املنذر احلزامي أان عبد العزيز  5024] 

ع بن مالك عن أبيه قال ملا كان يوم بدر بن عمران حدثين رفاعة بن حيىي عن معاذ بن رفاعة بن رافع عن رفاعة بن راف



جتمع الناس على أمية بن خلف فأقبلت إليه فنظرت إىل قطعة من درعه قد انقطعت من حتت إبطه قال فأطعنته 
ابلسيف فيها طعنة فقتلته ورميت بسهم يوم بدر ففقأت عيين فبصق فيها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ودعا يل فما 

 يح اإلسناد ومل خيرجاه آذاين منها شيء صح
 

[ حدثنا عمرو بن حممد بن منصور العدل ثنا عمر بن حفص السدوسي ثنا عاصم بن علي ثنا أبو معشر  5025] 
عن إبراهيم بن عبيد بن رفاعة بن رافع بن مالك بن عجالن األنصاري عن أبيه عن جده رافع بن مالك قال أقبلت 

ه وسلم فنادت الرفاق بعضها بعضا أفيكم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يوم بدر ففقدان رسول هللا صلى هللا علي
فوقفوا حىت جاء رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ومعه علي بن أيب طالب رضى هللا تعاىل عنه فقالوا اي رسول هللا 

 فقدانك فقال إن أاب حسن وجد مغصا يف بطنه فتخلفت عليه 
 

  تعاىل عنه ذكر رفاعة بن رافع الزرقي رضى هللا
[ أخربان أبو جعفر البغدادي ثنا أبو عالثة ثنا أيب ثنا بن هليعة ثنا األسود ثنا عروة يف تسمية من شهد  5026] 

العقبة من األنصار من بين زريق رفاعة بن رافع بن مالك بن العجالن بن زريق وهو نقيب وذكره أيضا يف تسمية من 
 شهد بدرا 

 
يعقوب الثقفي ثنا موسى بن زكراي التسرتي ثنا شباب العصفري قال رفاعة بن رافع بن [ أخربين أمحد بن  5027] 

مالك بن العجالن بن عمرو بن عامر بن زريق بن عبد حارثة أمه وأم أخيه خالد بن رافع أم مالك بنت أيب بن سلول 
 ومات رفاعة بن رافع حني قام معاوية 

 
 اخلطيب رضى هللا تعاىل عنه ذكر مناقب اثبت بن قيس بن الشماس اخلزرجي 

[ حدثنا أبو عبد هللا بن بطة ثنا احلسن بن اجلهم ثنا احلسني بن الفرج ثنا حممد بن عمر قال اثبت بن  5028] 
قيس بن مشاس بن امرئ القيس بن مالك خطيب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم شهد أحدا واخلندق واملشاهد كلها 

 سلم وقتل يوم اليمامة شهيدا مع رسول هللا صلى هللا عليه و 
 

[ حدثنا أبو احلسني بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق الثقفي ثنا عمر بن حممد بن احلسن األسدي ثنا أيب  5029] 
عن حممد بن إسحاق قال استشهد اثبت بن قيس بن مشاس يوم اليمامة وكان أبو بكر قدمه على األنصار مع خالد 

 بن الوليد رضى هللا تعاىل عنه 
 

[ أخربين حممد بن عيسى العطار مبرو مسعت أمحد بن سيار يقول كنية اثبت بن قيس بن مشاس أبو عبد  5030] 
 الرمحن 

 
[ حدثنا أبو بكر بن إسحاق ثنا أبو املثىن ثنا عبد الرمحن بن املبارك ثنا عبد العزيز بن أيب حازم عن سهيل  5031] 

 تعاىل عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال نعم الرجل أبو بكر نعم بن أيب صاحل عن أبيه عن أيب هريرة رضى هللا



الرجل عمر نعم الرجل أبو عبيدة بن اجلراح نعم الرجل اثبت بن قيس بن مشاس نعم الرجل معاذ بن جبل نعم الرجل 
وسلم ومل يسمهم لنا معاذ بن عمرو بن اجلموح بئس الرجل فالن وفالن سبعة رجال مساهم رسول هللا صلى هللا عليه 

 سهيل صحيح على شرط مسلم ومل خيرجاه 
 

[ أخربان أبو عبد الرمحن بن أيب الوزير التاجر ثنا أبو حامت الرازي ثنا حممد بن عبد هللا األنصاري ثنا بن  5032] 
ن قيس بن عون ثنا موسى بن أنس عن أنس بن مالك رضى هللا تعاىل عنه قال ملا كان يوم اليمامة جئت إىل اثبت ب

مشاس وهو يتحنط فقلت اي عم أال ترى ما يلقى الناس فلبس أكفانه مث أقبل وهو يقول اآلن اآلن وجعل يقول 
ابحلنوط هكذا وأومأ األنصاري على ساقه هكذا يف وجوه القوم يقارع القوم بئس ما عودمت أقرانكم ما هكذا كنا نقاتل 

 حيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه مع النيب صلى هللا عليه وسلم فقاتل حىت قتل ص
 

[ أخربين اإلمام أبو الوليد الفقيه وأبو بكر بن قريش الوراق قاال ثنا احلسني بن سفيان ثنا وهب بن بقية أان  5033] 
خالد عن محيد عن أنس رضى هللا تعاىل عنه قال خطب اثبت بن قيس عند مقدم النيب صلى هللا عليه وسلم املدينة 

 ا مننع منه أنفسنا وأوالدان فما لنا قال اجلنة قال رضينا صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه فقال مننعك مم
 

[ أخربين أبو بكر بن حممد بن عيسى العطار مبرو ثنا عبدان بن حممد بن عيسى احلافظ ثنا الفضل بن  5034] 
يب عن بن شهاب قال أخربين إمساعيل بن سهل البغدادي وكان يقال له األعرج ثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدثين أ

حممد بن اثبت األنصاري عن أبيه أن اثبت بن قيس قال اي رسول هللا لقد خشيت أن أكون قد هلكت قال رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم ومل قال هناان هللا أن حنب أن حنمد مبا مل نفعل وأجدين أحب احلمد وهناان عن اخليالء وأجدين 

هناان أن نرفع أصواتنا فوق صوتك وأان جهري الصوت فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اي اثبت أال أحب اجلمال و 
ترضى أن تعيش محيدا وتقتل شهيدا وتدخل اجلنة قال بلى اي رسول هللا قال فعاش محيدا وقتل شهيدا يوم مسيلمة 

مسلم وحده حديث محاد بن سلمة وسليمان الكذاب صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه هبذه السياقة إمنا أخرج 
بن املغرية عن اثبت عن أنس رضى هللا تعاىل عنه قال ملا أنزلت } ال ترفعوا أصواتكم فوق صوت النيب { جاء اثبت 

 بن قيس وذكر احلديث خمتصرا 
 

لمة ثنا اثبت [ حدثين حممد بن صاحل بن هانئ ثنا السري بن خزمية ثنا موسى بن إمساعيل ثنا محاد بن س 5035] 
عن أنس أن اثبت بن قيس جاء يوم اليمامة وقد حتنط ولبس أكفانه وقد اهنزم أصحابه وقال اللهم أين أبرأ إليك مما 
جاء به هؤالء وأعتذر إليك مما صنع هؤالء فبئس ما عودمت أقرانكم خلوا بيننا وبني أقراننا ساعة مث محل فقاتل ساعة 

جل فيما يرى النائم فقال إن درعي يف قدر حتت أكاف مبكان كذا وكذا وأوصى فقتل وكانت درعه قد سرقت فرآه ر 
بوصااي فطلب الدرع فوجد حيث قال فأنفذوا وصيته صحيح على شرط مسلم ومل خيرجاه وحلديث وصاايه قصة 

 عجيبة 
 

بد الرمحن بن يزيد [ حدثناه أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حبر بن نصر اخلوالين ثنا بشر بن بكر حدثين ع 5036] 
بن جابر حدثين عطاء اخلراساين قال قدمت املدينة فأتيت ابنة اثبت بن قيس بن مشاس فذكرت قصة أبيها قالت ملا 



أنزل هللا على رسوله صلى هللا عليه وسلم ال ترفعوا أصواتكم فوق صوت النيب اآلية وآية وهللا ال حيب كل خمتال 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فسأله عن أمره فقال إين امرؤ جهري الصوت فخور جلس أيب يف بيته يبكي ففقده 

وأخاف أن يكون قد حبط عملي فقال بل تعيش محيدا ومتوت شهيدا ويدخلك هللا اجلنة بسالم فلما كان يوم اليمامة 
ل من املسلمني وخبأه مع خالد بن الوليد استشهد فرآه رجل من املسلمني يف منامه فقال إين ملا قتلت انتزع درعي رج

يف أقصى العسكر وهو عنده وقد أكب على الدرع برمة وجعل على الربمة رحال فائت األمري فأخربه وإايك أن تقول 
هذا حلم فتضيعه وإذا أتيت املدينة فائت فقل خلليفة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إن علي من الدين كذا وكذا 

أن تقول هذا حلم فتضيعه قال فأاته فأخربه اخلرب فوجد األمر على ما أخربه وأتى وغالمي فالن من رقيقي عتيق وإايك 
 أاب بكر فأخربه فأنفذ وصيته فال نعلم أحدا بعد ما مات أنفذ وصيته غري اثبت بن قيس بن مشاس 

 
 ذكر مناقب أيب العاص بن الربيع خنت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

األصبهاين ثنا حممد بن عبد هللا بن رستة ثنا سليمان بن داود الشاذكوين حدثين حممد [ حدثنا أبو عبد هللا  5037] 
بن عمر قال وأبو العاص بن الربيع بن عبد العزى بن عبد مشس بن عبد مناف بن قصي واسم أيب العاص مقسم وأمه 

ى هللا عليه وسلم وكان هالة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي وخالته خدجية بنت خويلد زوج النيب صل
النيب صلى هللا عليه وسلم زوجه ابنته زينب قبل اإلسالم فولدت له عليا وأمامة فتويف علي وهو صغري وبقيت أمامة 

إىل أن تزوجها علي بن أيب طالب بعد وفاة فاطمة رضى هللا تعاىل عنها وكان أبو العاص فيمن شهد بدرا مع املشركني 
بن النعمان األنصاري رضى هللا تعاىل عنهما فلما بعث أهل مكة يف فداء أساراهم قدم يف فأسره عبد هللا بن جبري 

فداء أيب العاص أخوه عمرو بن الربيع مبال دفعت إليه زينب وقد ذكرت يف ما تقدم ما وقع بينه وبني زينب بنت 
العاص وحسن إسالمه وانتقاله رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إىل أن استشهدت زينب فأمسع اآلن حسن عاقبة أيب 

 إىل املدينة حىت تويف حبضرة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
 

[ حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن عبد اجلبار ثنا يونس بن بكري عن حممد بن إسحاق  5038] 
 عليه وسلم قالت ملا بعث أهل مكة حدثين حيىي بن عباد بن عبد هللا بن الزبري عن أبيه عن عائشة زوج النيب صلى هللا

يف فداء أساراهم بعثت زينب ابنة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف فداء أيب العاص مبال وبعثت فيه بقالدة كانت 
خدجية أدخلتها هبا على أيب العاص حني بىن عليها فلما رأى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم تلك القالدة رق هلا رقة 

إن رأيتم أن تطلقوا أسريها وتردوا عليها الذي هلا فافعلوا فقالوا نعم اي رسول هللا فأطلقوه وردوا عليه  شديدة وقال
الذي هلا ومل يزل أبو العاص مقيما على شركه حىت إذا كان قبيل فتح مكة خرج بتجارة إىل الشام أبموال من أموال 

ه سرية لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم وقيل إن رسول هللا قريش أبضعوها معه فلما فرغ من جتارته وأقبل قافال لقيت
صلى هللا عليه وسلم كان هو الذي وجه السرية للعري اليت فيها أبو العاص قافلة من الشام وكانوا سبعني ومائة راكب 

وأسروا  أمريهم زيد بن حارثة وذلك يف مجادى األوىل يف سنة ست من اهلجرة فأخذوا ما يف تلك العري من األثقال
أانسا من العري فأعجزهم أبو العاص هراب فلما قدمت السرية مبا أصابوا أقبل أبو العاص من الليل يف طلب ماله حىت 
دخل على زينب ابنة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فاستجار هبا فأجارته فلما خرج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

ل بن إسحاق فحدثين يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة رضى هللا تعاىل إىل صالة الصبح فكرب وكرب الناس معه قا
عنها قال صرخت زينب رضى هللا تعاىل عنها أيها الناس أين قد أجرت أاب العاص بن الربيع قال فلما سلم رسول هللا 



ال أما والذي نفس صلى هللا عليه وسلم من صالته أقبل على الناس فقال أيها الناس هل مسعتم ما مسعت قالوا نعم ق
حممد بيده ما علمت بشيء كان حىت مسعت منه ما مسعتم إنه جيري على املسلمني أدانهم مث انصرف رسول هللا صلى 
هللا عليه وسلم فدخل على ابنته زينب فقال أي بنية أكرمي مثواه وال خيلص إليك فإنك ال حتلني له قال بن إسحاق 

بن عمرو بن حزم عن عمرة عن عائشة رضى هللا تعاىل عنها أن رسول هللا صلى  وحدثين عبد هللا بن أيب بكر بن حممد
هللا عليه وسلم بعث إىل السرية الذين أصابوا مال أيب العاص وقال هلم إن هذا الرجل منا حيث قد علمتم وقد أصبتم 

لذي أفاءه عليكم فأنتم أحق به له ماال فإن حتسنوا تردوا عليه الذي له فإان حنب ذلك وإن أبيتم ذلك فهو فىيء هللا ا
قالوا اي رسول هللا بل نرده عليه قال فردوا عليه ماله حىت إن الرجل ليأيت ابحلبل وأييت الرجل ابلشنة واألداوة حىت أن 

أحدهم ليأيت ابلشطاط حىت ردوا عليه ماله أبسره ال يفقد منه شيئا مث احتمل إىل مكة فأدى إىل كل ذي مال من 
كان أبضع منه مث قال اي معشر قريش هل بقي ألحد منكم عندي مال مل أيخذه قالوا ال فجزاك هللا   قريش ماله ممن

خريا فقد وجدانك وفيا كرميا قال فإين أشهد أن ال إله إال هللا وأشهد أن حممدا عبده ورسوله وما منعين من اإلسالم 
ا هللا عز وجل إليكم وفرغت منها أسلمت مث خرج حىت عنده إال ختوفا أن تظنوا أين إمنا أردت أخذ أموالكم فلما أداه

قدم على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال بن إسحاق فحدثين داود بن احلصني عن عكرمة عن بن عباس قال رد 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم زينب ابلنكاح األول مل حيدث شيئا بعد ست سنني مث أن أاب العاص رجع إىل مكة بعد 

سلم فلم يشهد مع النيب صلى هللا عليه وسلم مشهدا مث قدم املدينة بعد ذلك فتويف يف ذي احلجة من سنة اثنيت ما أ
 عشر يف خالفة أيب بكر رضى هللا تعاىل عنه وأوصى إىل الزبري بن العوام رضى هللا تعاىل عنه 

 
 ذكر مناقب ضرار بن األزور األسدي الشاعر رضى هللا تعاىل عنه 

حدثنا أبو عبد هللا األصبهاين ثنا احلسن بن اجلهم ثنا احلسني بن الفرج ثنا حممد بن عمر عن شيوخه أن  [ 5039] 
ضرار بن األزور الشاعر اسم األزور مالك بن أوس بن جذمية بن ربيعة بن مالك بن ثعلبة بن أسد بن خزمية وكان 

ساقاه مجيعا فجعل جيثو على ركبتيه ويقاتل وتطأه  ضرار فارسا شاعرا شهد يوم اليمامة فقاتل أشد القتال حىت قطعت
 اخليل حىت غلبه املوت 

 
[ أخربين إمساعيل بن حممد بن الفضل الشعراين ثنا جدي ثنا إبراهيم بن املنذر احلزامي ثنا حممد بن فليح  5040] 

 عن موسى بن عقبة عن بن شهاب قال قتل ضرار بن األزور األسدي يوم أجنادين 
 

خربان أبو عبد هللا حممد بن عبد هللا الزاهد األصبهاين ثنا حممد بن حسن بن علي بن الربي ثنا أيب ثنا بن [ أ 5041] 
املبارك ثنا األعمش عن يعقوب بن حبري عن ضرار بن األزور رضى هللا تعاىل عنه قال أتيت النيب صلى هللا عليه وسلم 

 جتهدها دع داعي اللنب صحيح اإلسناد وال حيفظ لضرار بلقوح من أهلي فقال يل احلبها فذهبت ألجهدها فقال ال
عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم غري هذا فأما فضيلته فدعا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم له ملا أنشده قصيدته 

 اليت 
 

مد بن [ حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أبو عمر أمحد بن عبد اجلبار ثنا يونس بن بكري عن حم 5042] 
إسحاق عن داود بن احلصني عن عكرمة عن بن عباس أن ضرار بن األزور رضى هللا تعاىل عنه ملا أسلم أتى النيب 



 صلى هللا عليه وسلم فأنشأ يقول 
 تركت القداح وعزف القيان 

 واخلمر تصلية وابتهاال 
 وكري احملرب يف غمرة 

 وجهدي على املسلمني القتاال 
 وقالت مجيلة بددتنا 

 طرحت أهلك شىت مشاال و 
 فيا رب ال أغبنن صفقيت 

 فقد بعت أهلي ومايل بداال فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ما غبنت صفقتك اي ضرار 
 

 ذكر مناقب أيب كبشة موىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
خليفة بن خياط العصفري قال  [ أخربين أبو سعيد أمحد بن يعقوب الثقفي ثنا موسى بن زكراي التسرتي ثنا 5043] 

 مات أبو كبشة موىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سنة ثالث عشرة 
 

[ حدثنا أبو عبد هللا األصبهاين ثنا احلسن بن اجلهم ثنا احلسني بن الفرج ثنا حممد بن عمر عن شيوخه  5044] 
من مولدي أرض دوس شهد أبو كبشة مع رسول قالوا أبو كبشة موىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم امسه سليم وكان 

هللا صلى هللا عليه وسلم بدرا وأحدا واملشاهد كلها وتويف أول يوم استخلف فيه عمر بن اخلطاب وذلك يوم الثالاثء 
 لثمان ليال بقني من مجادى األوىل سنة ثالث عشرة من اهلجرة 

 
ثنا أبو األسود عن عروة بن الزبري قال وكان ممن شهد بدرا  [ أخربان أبو جعفر البغدادي ثنا أيب ثنا بن هليعة 5045] 

 من بين هاشم بن عبد مناف أبو كبشة موىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
 

 ذكر مناقب طليب بن عمري بن وهب بن كثري بن عبد بن قصي 
نادين ابلشام شهيدا يف يكىن أاب عدي وكان من مهاجرة احلبشة يف قول مجيع أهل السري وشهد بدرا وقتل يوم أج

 مجادى األوىل سنة ثالث عشرة وهو بن مخس وثالثني سنة
 

 [ حدثنا جبميع ذلك أبو عبد هللا األصبهاين ثنا احلسني بن الفرج ثنا حممد بن عمر عن شيوخه  5046] 
 

روي ثنا موسى [ أخربان حممد بن املؤمل بن احلسن ثنا الفضل بن حممد الشعراين ثنا إسحاق بن حممد الف 5047] 
بن حممد بن إبراهيم بن احلارث التيمي حدثين أيب عن أيب سلمة بن عبد الرمحن قال أسلم طليب بن عمري يف دار 

األرقم مث دخل فخرج على أمه وهي أروى بنت عبد املطلب فقال تبعت حممدا وأسلمت هلل رب العاملني جل ذكره 
وهللا لو كنا نقدر على ما يقدر عليه الرجال لتبعناه ولذببنا فقالت أمه إن أحق من وازرت ومن عاضدت بن خالك 

عنه قال فقلت اي أماه وما مينعك أن تسلمي وتتبعيه فقد أسلم أخوك محزة فقالت أنظر ما يصنع أخوايت مث أكون 



ال إله  إحداهن قال قلت أسألك ابهلل أال أتيته فسلمت عليه وصدقته وشهدت أن ال إله إال هللا قالت فإين أشهد أن
إال هللا وأشهد أن حممدا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وكانت بعد تعضد النيب صلى هللا عليه وسلم بلساهنا وحتض 

 ابنها على نصرته وابلقيام أبمره صحيح غريب على شرط البخاري ومل خيرجاه 
 

 ذكر مناقب عمرو بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد مشس بن عبد مناف 
حدثنا أبو عبد هللا األصبهاين ثنا احلسن بن اجلهم ثنا احلسني بن الفرج ثنا حممد بن عمر قال عمرو بن  [ 5048] 

سعيد بن العاص بن أمية بن عبد مشس بن عبد مناف فحدثين عبد احلكيم بن عبد هللا بن أيب فروة عن عبد هللا بن 
بوه أبو أحيحة ما صنع فلم يرجع عن دينه ولزم عمرو بن سعيد بن العاص قال ملا أسلم خالد بن سعيد وصنع به أ

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وكان ابنه عمرو بن سعيد على دينه فلما أسلم عمرو وحلق أبخيه خالد أبرض احلبشة 
ومعه امرأته فاطمة بنت صفوان بن أمية قال حممد بن عمر حدثين جعفر بن حممد بن خالد عن إبراهيم بن عقبة عن 

بنت خالد بن سعيد قالت قدم علينا عمرو بن سعيد أرض احلبشة بعد مقدم أيب فلم يزل هنالك حىت محل يف أم خالد 
السفينتني مع أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقدموا على النيب صلى هللا عليه وسلم وهو خبيرب سنة سبع من 

والطائف وتبوك فلما خرج اليهود إىل الشام كان  اهلجرة فشهد عمرو مع النيب صلى هللا عليه وسلم الفتح وحنينا
فيمن خرج فقتل يوم أجنادين شهيدا يف خالفة أيب بكر الصديق رضى هللا تعاىل عنه يف مجادى األوىل سنة ثالث 

 عشرة وكان على الناس يومئذ عمرو بن العاص رضى هللا تعاىل عنه 
 

املزكي ثنا حممد بن إسحاق الثقفي ثنا حممد بن عمرو [ أخربان أبو إسحاق إبراهيم بن حممد بن حيىي  5049] 
الباهلي ثنا األصمعي قال كان خالد بن سعيد وأابن بن سعيد وعمرو بن سعيد من أهل السوابق يف اإلسالم وأحيحة 

كرته والعاص ابنا سعيد بن العاص قتال يوم بدر كافرين وإمنا قتلهما مجيعا علي بن أيب طالب رضى هللا تعاىل عنه ملا ذ 
 يف ذكر خالد بن سعيد 

 
 ذكر مناقب هشام بن العاص بن وائل السهمي رضى هللا تعاىل عنه 

[ أخربين أمحد بن يعقوب الثقفي ثنا موسى بن زكراي التسرتي ثنا خليفة بن خياط قال هشام بن العاص أمه  5050] 
 حرملة بنت هشام بن املغرية بن عبد الرمحن بن عمر بن خمزوم 

 
حدثنا أبو عبد هللا األصبهاين ثنا احلسن بن اجلهم ثنا احلسني بن الفرج ثنا حممد بن عمر عن شيوخه [  5051] 

قالوا هشام بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد بن سهم واسم أمه حرملة بنت هشام بن املغرية وكان هشام قدمي 
بلغه مهاجر النيب صلى هللا عليه وسلم إىل  اإلسالم مبكة قبل أخيه عمرو وهاجر إىل أرض احلبشة مث قدم مكة حني

املدينة وأراد اللحاق به فحبسه أبوه وقومه مبكة حىت قدم بعد اخلندق على النيب صلى هللا عليه وسلم ابملدينة فشهد 
ما بعد ذلك من املشاهد كلها وكان أصغر سنا من أخيه عمرو بن العاص قال بن عمر فحدثين ثور بن يزيد عن خالد 

ان قال ملا اهنزمت الروم يوم أجنادين انتهوا إىل موضع ضيق ال يعربه إال إنسان بعد إنسان فجعل الروم تقاتل بن معد
عليه وقد تقدموه وعربوه فتقدم هشام بن العاص بن وائل فقاتلهم عليه حىت قتل وذلك يف أول خالفة عمر بن 

 اخلطاب رضى هللا تعاىل عنه سنة ثالث عشرة 



 
أبو بكر أمحد بن كامل بن خلف القاضي ثنا حممد بن سعد العويف ثنا أيب ثنا خمرمة بن بكري بن [ حدثنا  5052] 

األشج عن أم بكر بنت املسور بن خمرمة قالت كان هشام بن العاص بن وائل رجال صاحلا رأى يوم أجنادين من 
ء الغلفان ال صرب هلم على املسلمني بعض النكوص عن عدوهم فألقى املغفر مث قال اي معشر املسلمني إن هؤال

السيف فاصنعوا كما أصنع قال فجعل يدخل وسطهم فيقتل النفر منهم وجعل يتقدم يف حنر العدو وهو يصيح إيل اي 
 معشر املسلمني إيل أان هشام بن العاص بن وائل أمن اجلنة تفرون حىت قتل رضى هللا تعاىل عنه 

 
لي بن عبد العزيز ثنا حجاج بن منهال ثنا محاد بن سلمة عن حممد [ أخربين حامد بن حممد املذكر ثنا ع 5053] 

بن عمر عن أيب سلمة عن أيب هريرة رضى هللا تعاىل عنه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ابنا العاص مؤمنان 
 هشام وعمرو صحيح على شرط مسلم ومل خيرجاه 

 
ثنا جعفر بن حممد الفراييل ثنا سليمان بن عبد الرمحن الدمشقي [ حدثنا أبو حممد أمحد بن عبد هللا املزين  5054] 

ثنا عبد الرمحن بن بشري عن حممد بن إسحاق أخربين انفع عن بن عمر رضى هللا تعاىل عنهما قال كنا نقول ما ألحد 
طوا من رمحة هللا { توبة إن ترك دينه بعد إسالمه ومعرفته فأنزل هللا فيهم } اي عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم ال تقن

فكتبتها بيدي مث بعثت هبا إىل هشام بن العاص بن وائل فصاح هبا فجلس على بعريه مث حلق ابملدينة رضى هللا تعاىل 
 عنه 

 
 ذكر مناقب عكرمة بن أيب جهل 

 واسم أبيه مشهور 
 

عمر أن أاب بكر بن عبد هللا  [ حدثنا أبو عبد هللا األصبهاين ثنا احلسن بن اجلهم ثنا احلسني ثنا حممد بن 5055] 
بن أيب سربة حدثه موسى بن عقبة عن أيب حبيبة موىل عبد هللا بن الزبري عن عبد هللا بن الزبري قال ملا كان يوم فتح 

مكة هرب عكرمة بن أيب جهل وكانت امرأته أم حكيم بنت احلارث بن هشام امرأة عاقلة أسلمت مث سألت رسول هللا 
األمان لزوجها فأمرها برده فخرجت يف طلبه وقالت له جئتك من عند أوصل الناس وأبر الناس  صلى هللا عليه وسلم

وخري الناس وقد استأمنت لك فآمنك فرجع معها فلما دان من مكة قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ألصحابه 
ي وال يبلغ امليت فلما بلغ ابب أيتيكم عكرمة بن أيب جهل مؤمنا مهاجرا فال تسبوا أابه فإن سب امليت يؤذي احل

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم استبشر ووثب له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قائما على رجليه فرحا بقدومه 
 

[ أخربانه حممد بن حممد البغدادي ثنا حممد بن عمرو بن خالد احلراين ثنا أيب ثنا بن هليعة عن أيب األسود  5056] 
كرمة بن أيب جهل يوم الفتح عامدا إىل اليمن وأقبلت أم حكيم بنت احلارث بن هشام وهي يومئذ عن عروة قال فر ع

مسلمة وهي حتت عكرمة بن أيب جهل فاستأذنت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف طلب زوجها فأذن هلا وآمنه 
من مكة فاستغاثتهم عليه  فخرجت برومي هلا فراودها عن نفسها فلم تزل متنيه وتقرب له حىت قدمت على أانس

فأوثقوه فأدركت زوجها ببعض هتامة وقد كان ركب يف سفينة فلما جلس فيها اندى ابلالت والعزى فقال أصحاب 



السفينة ال جيوز ها هنا أحد يدعو شيئا إال هللا وحده خملصا فقال عكرمة وهللا لئن كان يف البحر وحده أنه يف الرب 
حممد صلى هللا عليه وسلم فرجع عكرمة مع امرأته فدخل على رسول هللا صلى هللا عليه وحده أقسم ابهلل ألرجعن إىل 

 وسلم فبايعه فقبل منه ودخل رجل من هذيل حني هزمت بنو بكر على امرأته فارا فالمته وعجزته وعريته ابلفرار فقال 
 وأنت لو رأيتنا ابخلندمة 

 إذ فر صفوان وفر عكرمة 
  وأحلموان ابلسيوف املسلمة
 يقطعن كل ساعد ومججمة 

 مل تنطقي يف اللوم أدىن كلمة 
 قال عروة واستشهد يوم أجنادين من املسلمني مث من قريش مث من بين خمزوم عكرمة بن أيب جهل 

 
[ حدثنا أمحد بن سهل الفقيه ببخارا ثنا سهل بن املتوكل ثنا إمساعيل بن أيب أويس عن أبيه عن الزهري عن  5057] 

بري قال قال عكرمة بن أيب جهل ملا انتهيت إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قلت اي حممد إن هذه عروة بن الز 
أخربتين إنك آمنتين فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنت آمن فقلت أشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له 

س قال عكرمة أقول ذلك وإين ملطأطيء رأسي وأنت عبد هللا ورسوله وأنت أبر الناس وأصدق الناس وأوىف النا
استحياء منه مث قلت اي رسول هللا استغفر يل كل عداوة عاديتكها أو موكب أوضعت فيه أريد فيه إظهار الشرك فقال 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اللهم اغفر لعكرمة كل عداوة عادانيها أو موكب أوضع فيه يريد أن يصد عن سبيلك 

ل هللا مرين خبري ما تعلم فأعلمه قال قل أشهد أن ال إله إال هللا وأن حممدا عبده ورسوله وجتاهد يف سبيله قلت اي رسو 
مث قال عكرمة أما وهللا اي رسول هللا ال أدع نفقة كنت أنفقتها يف الصد عن سبيل هللا إال أنفقت ضعفها يف سبيل هللا 

ت ضعفه يف سبيل هللا مث اجتهد يف القتال حىت قتل يوم أجنادين وال قاتلت قتاال يف الصد عن سبيل هللا إال أبلي
شهيدا يف خالفة أيب بكر رضى هللا تعاىل عنه وقد كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم استعمله عام حجته على هوازن 

 يصدقها فتويف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وعكرمة يومئذ بتبالة 
 

لعمري ثنا حممد بن إسحاق ثنا حممد بن املثىن ثنا حممد بن عبد هللا األنصاري حدثين [ أخربين أبو احلسن ا 5058] 
أبو يونس القشريي حدثين حبيب بن أيب اثبت أن احلارث بن هشام وعكرمة بن أيب جهل وعياش بن أيب ربيعة أرأتوا 

عكرمة فنظر إليه عياش بن أيب ربيعة يوم الريموك فدعا احلارث مباء ليشربه فنظر إليه عكرمة فقال احلارث ادفعوه إىل 
 فقال عكرمة ادفعوه إىل عياش فما وصل إىل عياش وال إىل أحد منهم حىت ماتوا وماذاقوه 

 
[ أخربان أبو عبد هللا األصبهاين ثنا أمحد بن حممد بن عيسى القاضي ثنا أبو حذيفة النهدي ثنا سفيان عن  5059] 

ن أيب جهل قال قال يل النيب صلى هللا عليه وسلم يوم جئت مهاجرا أيب إسحاق عن مصعب بن سعد عن عكرمة ب
مرحبا ابلراكب املهاجر مرحبا ابلراكب املهاجر مرحبا ابلراكب املهاجر فقلت وهللا اي رسول هللا ال أدع نفقة أنفقتها إال 

 أنفقت مثلها يف سبيل هللا عز وجل صحيح اإلسناد ومل خيرجاه 
 

هللا الصنعاين مبكة ثنا إسحاق بن إبراهيم بن عباد ثنا عبد الرزاق أان معمر عن الزهري  [ أخربين أبو عبد 5060] 



عن أيب بكر بن عبد الرمحن بن احلارث بن هشام عن عائشة رضى هللا تعاىل عنها أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
قيل لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم قد  قال رأيت يف املنام كأن أاب جهل أاتين فبايعين فلما أسلم خالد بن الوليد

صدق هللا رؤايك اي رسول هللا هذا كان إسالم خالد فقال ليكونن غريه حىت أسلم عكرمة بن أيب جهل وكان ذلك 
 تصديق رؤايه صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه 

 
بن حممد الزهري ثنا املطلب بن   [ حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن سنان القزاز ثنا يعقوب 5061] 

كثري ثنا الزبري بن موسى عن مصعب بن عبد هللا بن أيب أمية عن أم سلمة قالت قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
رأيت أليب جهل عذقا يف اجلنة فلما أسلم عكرمة بن أيب جهل قال اي أم سلمة هذا هو قالت أم سلمة وقال رسول هللا 

لم شكا إليه عكرمة أنه إذا مر ابملدينة قيل له هذا بن عدو هللا أيب جهل فقام رسول هللا صلى هللا صلى هللا عليه وس
عليه وسلم خطيبا فقال إن الناس معادن خيارهم يف اجلاهلية خيارهم يف اإلسالم إذا فقهوا ال تؤذوا مسلما بكافر 

 صحيح اإلسناد ومل خيرجاه 
 

أان إمساعيل بن إسحاق ثنا سليمان بن حرب ثنا محاد بن زيد عن أيوب عن [ أخربين أبو بكر بن إسحاق  5062] 
 بن أيب مليكة قال كان عكرمة بن أيب جهل أيخذ املصحف فيضعه على وجهه ويبكي ويقول كالم ريب كتاب ريب 

 
 ذكر مناقب أيب قحافة والد أيب بكر رضى هللا تعاىل عنهما

ا موسى بن زكراي التسرتي ثنا خليفة بن خياط قال وأما أبو قحافة [ أخربان أمحد بن يعقوب الثقفي ثن 5063] 
التيمي فإنه عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة أسلم يوم فتح مكة وتويف مبكة يف احملرم سنة 

 أربع عشرة من اهلجرة وهو بن سبع وتسعني سنة 
 

مل بن اجلعايب احلافظ األوحد ثنا أبو شعيب عبد هللا بن [ حدثين القاضي أبو بكر حممد بن عمر بن سا 5064] 
احلسن احلراين ثنا جدي أمحد بن أيب شعيب ثنا حممد بن أيب سلمة عن هشام بن حسان عن حممد بن سريين عن أنس 

ول هللا قال جاء أبو بكر رضى هللا تعاىل عنه يوم فتح مكة أببيه أيب قحافة إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال رس
 صلى هللا عليه وسلم لو أقررت الشيخ يف بيته ألتيناه صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه 

 
[ حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق الصغاين ثنا حسني بن حممد املروزي ثنا عبد هللا  5065] 

أيب بكر رضى هللا تعاىل عنهم قال جئت أبيب أيب  بن عبد امللك الفهري ثنا القاسم بن حممد بن أيب بكر عن أبيه عن
قحافة رضى هللا تعاىل عنه إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال هال تركت الشيخ حىت آتيه فقلت بل هو أحق أن 

 أيتيك قال إان لنحفظه ألايدي ابنه عندان صحيح اإلسناد ومل خيرجاه 
 

الفارسي ثنا يعقوب بن سفيان ثنا احلجاج بن أيب منيع ثنا جدي عن  [ حدثنا أبو حممد عبد هللا بن جعفر 5066] 
الزهري قال اسم أيب قحافة عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن 

 فهر أسلم يوم الفتح ومات يف احملرم سنة أربع عشرة وهو بن سبع وتسعني سنة 



 
هللا بن بطة ثنا حممد بن عبد هللا بن رستة ثنا سليمان بن داود الشاذكوين ثنا حممد بن  [ حدثنا أبو عبد 5067] 

 عمر قال تويف أبو قحافة أبو أيب بكر رضى هللا تعاىل عنهما سنة سبع عشرة وهو بن مائة وأربع سنني 
 

ين بن جريج عن أيب الزبري [ حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حبر بن نصر ثنا عبد هللا بن وهب أخرب  5068] 
عن جابر أن عمر بن اخلطاب أخذ بيد أيب قحافة فأتى به النيب صلى هللا عليه وسلم فلما وقف به على رسول هللا 

صلى هللا عليه وسلم قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم غريوه وال تقربوه سوادا قال بن وهب وأخربين عمر بن حممد 
 تعاىل عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هنأ أاب بكر إبسالم أبيه  عن زيد بن أسلم رضى هللا

 
[ حدثناه أبو العباس إمساعيل بن عبد هللا ثنا عبدان األهوزي ثنا عبيد هللا بن معاذ ثنا خالد بن احلارث ثنا  5069] 

عليه وسلم يوم الفتح أبيب قحافة عزرة بن اثبت عن أيب الزبري عن جابر رضى هللا تعاىل عنه قال أيت النيب صلى هللا 
 ورأسه وحليته كالثغامة فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أخضبوا حليته 

 
[ أخربين أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن موسى القاضي بن القاضي حدثين أيب ثنا حممد بن شجاع ثنا  5070] 

ضى هللا تعاىل عنه قال كأين أنظر إىل حلية أيب قحافة  احلسني بن زايد عن أيب حنيفة عن يزيد بن أيب خالد عن أنس ر 
كأنه ضرام عرفج من شدة محرته فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أليب بكر لو أقررت الشيخ يف بيته ألتيناه 

 تكرمة أليب بكر 
 

ا سفيان عن الوليد [ أخربين أبو احلسن حممد بن احلسن النصرأابذي ثنا هارون بن يوسف ثنا بن أيب عمر ثن 5071] 
بن كثري عن عمارة بن عبد هللا بن صياد عن سعيد بن املسيب عن أيب هريرة رضى هللا تعاىل عنه قال ملا قبض النيب 
صلى هللا عليه وسلم بلغ أهل مكة اخلرب قال فسمع أبو قحافة اهلائعة فقال ما هذا قالوا تويف النيب صلى هللا عليه 

ابألمر من بعده قالوا ابنك قال ورضيت بنو خمزوم وبنو املغرية قالوا نعم قال اللهم ال وسلم قال أمر جليل فمن قام 
واضع ملا رفعت وال رافع ملا وضعت فلما كان عند رأس احلول تويف أبو بكر رضى هللا تعاىل عنه قال فبلغ أهل مكة 

والذي كان قبله أجل منه قال فمن قام اخلرب فسمع أبو قحافة اهلائعة فقال ما هذا قالوا تويف ابنك قال أمر جليل 
 ابألمر بعده قالوا عمر بن اخلطاب رضى هللا تعاىل عنه قال هو صاحبه صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه 

 
 ذكر مناقب نوفل بن احلارث بن عبد املطلب بن هاشم بن عبد مناف 
ومن عميه محزة والعباس ومن إخوته ربيعة وأيب وكان يكىن أاب احلارث اببنه احلارث وكان أسن من أسلم من بين هاشم 

 سفيان وعبد مشس بين احلارث 
 

[ حدثنا بذلك أبو عبد هللا بن بطة إبسناده ثنا احلسن بن اجلهم ثنا احلسني بن الفرج قال فحدثنا حممد بن  5072] 
عنه بسنة وثالثة أشهر  عمر عن شيوخه قال تويف نوفل بن احلارث بعد أن استخلف عمر بن اخلطاب رضى هللا تعاىل

 فصلى عليه عمر مث مشى معه إىل البقيع حىت دفن هنالك 



 
[ حدثين حممد بن يعقوب احلافظ ثنا حممد بن إسحاق الثقفي أخربين أبو يونس ثنا إبراهيم بن املنذر قال  5073] 

اخلطاب رضى هللا تعاىل عنه تويف نوفل بن احلارث بن عبد املطلب ويكىن أاب احلارث لسنتني مضتا من خالفة عمر بن 
 ابملدينة 

 
[ حدثين أبو أمحد بن شعيب العدل ثنا أسد بن نوح ثنا هشام بن حيىي حدثين حممد بن سعد أان علي بن  5074] 

عيسى النوفلي قال ملا أسر نوفل بن احلارث ببدر قال له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أفد نفسك اي نوفل قال ما 
اي رسول هللا قال أفد نفسك برماحك اليت جبدة قال وهللا ما علم أحد أن يل جبدة رماحا بعد هللا يل شيء أفدي به 

غريي أشهد أنك رسول هللا ففدى نفسه هبا وكانت ألف رمح قال وآخى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بني نوفل 
املالني متحابني وشهد نوفل مع رسول هللا والعباس بن عبد املطلب وكاان قبل ذلك شريكني يف اجلاهلية متفاوضني يف 

صلى هللا عليه وسلم فتح مكة وحنينا والطائف وثبت يوم حنني مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال رسول هللا 
 صلى هللا عليه وسلم كأين أنظر إىل رماحك تقصف يف أصالب املشركني 

 
ن بن صاحل ثنا حسان بن عبد هللا ثنا بن هليعة ثنا يونس بن [ أخربان أبو جعفر البغدادي ثنا حيىي بن عثما 5075] 

يزيد ثنا أبو إسحاق عن سعيد بن احلارث عن جده نوفل بن احلارث بن عبد املطلب أنه استعان رسول هللا صلى هللا 
وأاب أيوب  عليه وسلم يف التزويج فأنكحه امرأة فالتمس شيئا فلم جيده فبعث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أاب رافع

بدرعه فرهناه عند رجل من اليهود بثالثني صاعا من شعري فدفعه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إيل فطعمنا منه 
نصف سنة مث كلناه فوجدانه كما أدخلناه قال نوفل فذكرت لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال لو مل تكله ألكلت 

 بن احلارث فإهنم قتلوا بني يدي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ببدر منه ما عشت وأما ربيعة بن احلارث وعبيدة 
 

[ أخربان بصحة ما ذكرته أبو جعفر البغدادي ثنا أبو عالثة ثنا أيب ثنا بن هليعة ثنا أبو األسود عن عروة بن  5076] 
مثائة وثالثة عشر رجال قال الزبري قال كان فيمن شهد بدرا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من قريش واألنصار ثال

ومن بين عبد املطلب بن عبد مناف عبيدة والطفيل وحصني بنو احلارث بن عبد املطلب وقد اختلفوا يف ربيعة بن 
 احلارث فقيل إنه عاش بعد ذلك وأدرك أايم عمر بن اخلطاب وروى عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

 
موسى بن إسحاق القاضي ثنا أبو بكر بن أيب شيبة ثنا بن فضيل عن  [ حدثناه علي بن محشاذ العدل ثنا 5077] 

يزيد بن أيب زايد عن عبد هللا بن احلارث بن عبد املطلب عن ربيعة قال بلغ النيب صلى هللا عليه وسلم أن قوما انلوا 
 قال أيها الناس إن هللا منه وقالوا له إمنا مثل حممد كمثل خنلة نبتت يف كناس فغضب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مث

خلق خلقه فجعلهم فرقتني فجعلين يف خري الفرقتني مث جعلهم قبائل فجعلين يف خريهم قبيال مث جعلهم بيوات فجعلين 
 يف خريهم بيتا مث قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أان خريكم قبيال وخريكم بيتا 

 
ثنا أبو عبيد القاسم بن سالم عن هشام بن الكليب يف قول النيب  [ قرأت يف اتريخ أمحد بن عبد هللا الربقي 5078] 

صلى هللا عليه وسلم وإن أول دم أضعه دم ربيعة بن احلارث كان مسرتضعا يف بين ليث فقتلته هذيل قال هشام مل 



 يقتل ربيعة فإنه عاش بعد النيب صلى هللا عليه وسلم إىل خالفة عمر والذي قتلته هذيل غريه 
 

 بن احلارث بن عبد املطلب رضى هللا تعاىل عنه  ذكر سعيد
[ أخربان أبو جعفر البغدادي ثنا أبو عالثة ثنا أيب ثنا بن هليعة عن موسى بن جبري أن أاب أمامة بن سهل بن  5079] 

لت بن حنيف أخربه أنه قدم الشام يف عهد معاوية فلقيه نفر من أهل الشام فقالوا أما قرابة ما بينك وبني معاذ قال فق
عم قالوا أفال حندثك حبديث حدثنا به قبل موته ومل يكن حدثنا به قبل ذلك فقلت بلى فقال حدثنا قبل موته أنه مسع 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول من لقي هللا ال يشرك به دخل اجلنة قال موسى بن جبري فحدثت سليمان األغر 

بن احلارث بن عبد املطلب عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مثل ما  حبديث أيب أمامة هذا فقال أشهد حلدثين سعيد
 حدث به الشاميون عن معاذ رضى هللا تعاىل عنه 

 
 ذكر مناقب خالد بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد مشس بن عبد مناف رضى هللا تعاىل عنه 

نا يونس بن بكري عن حممد بن إسحاق قال [ حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن عبد اجلبار ث 5080] 
وممن خرج من أهل مكة مهاجرا إىل أرض احلبشة من أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من بين أمية بن عبد 

مشس خالد بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد مشس بن عبد مناف ومعه امرأته فولدت له أبرض احلبشة ابنه سعيد 
 بن خالد 

 
خربين أمحد بن يعقوب الثقفي ثنا موسى بن زكراي ثنا خليفة بن خياط قال أم خالد بن سعيد العاص [ أ 5081] 

لبينة املعروفة أبم خالد بنت حباب بن عبد ايليل بن انشب بن غرية بن سعد بن ليث بن بكر بن عبد مناة بن علي بن  
 كنانة بن خزمية 

 
سن بن اجلهم ثنا احلسني بن الفرج ثنا حممد بن عمر حدثين جعفر [ حدثنا أبو عبد هللا األصبهاين ثنا احل 5082] 

بن حممد بن خالد بن الزبري عن حممد بن عبد هللا بن عمرو بن عثمان قال كان إسالم خالد قدميا وكان أول إخوته 
ن رسول هللا أسلم قبل وكان بدؤ إسالمه أنه رأى يف النوم أنه وقف به على شفري النار كأن أابه يدفعه منها ويرى أ

صلى هللا عليه وسلم آخذ حبقوته ال يقع ففزع من نومه فقال أحلف ابهلل أن هذه لرؤاي حق فلقي أاب بكر بن أيب 
قحافة فذكر ذلك له فقال أبو بكر أريد بك خريا هذا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فاتبعه فإنك ستتبعه وتدخل 

ها وأبوك واقع فيها فلقي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو أبجياد معه يف اإلسالم واإلسالم حيجزك أن تدخل في
فقال اي حممد إىل ما تدعو فقال أدعو إىل هللا وحده ال شريك له وأن حممدا عبده ورسوله وختلع ما كنت عليه من 

هللا وأشهد إنك عبادة حجر ال يضر وال ينفع وال يدري من عبده ممن مل يعبده قال خالد فإين أشهد أن ال إله إال 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إبسالمه وأرسل أبوه يف طلبه من بقي من ولده ممن مل يسلم ورافعا مواله فوجده فأتوا 

به أابه أاب أحيحة فأنبه وبكته وضربه بصرمية يف يده حىت كسرها على رأسه مث قال اتبعت حممدا وأنت ترى خالف 
عيبة من مضى من آابئهم فقال خالد قد صدق وهللا واتبعته فغضب أبوه أبو قومه وما جاء به من عيب آهلتهم و 

أحيحة وانل منه وشتمه مث قال اذهب اي لكع حيث شئت وهللا ألمنعنك القوت فقال خالد إن منعتين فإن هللا عز 
الد إىل وجل يرزقين ما أعيش به فأخرجه وقال لبنيه ال يكلمه أحد منكم إال صنعت به ما صنعت به فانصرف خ



 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فكان يكرمه ويكون معه 
 

[ أخربين عبد هللا بن حممد بن إسحاق اخلزاعي مبكة ثنا أبو حيىي عبد هللا بن أمحد بن أيب ميسرة ثنا أمحد  5083] 
سعيد بن  بن الوليد األزرقي ثنا عمرو بن حيىي بن سعيد بن عمرو بن العاص عن جده عن عمه خالد بن سعيد أن

العاص بن أمية مرض فقال ألن رفعين من مرضي هذا ال يعبد إله بن أيب كبشة ببطن مكة أبدا فقال خالد بن سعيد 
 عند ذلك اللهم ال ترفعه فتويف يف مرضه ذلك 

 
[ فأخربانه أبو سعيد الثقفي ثنا موسى بن زكراي التسرتي ثنا خليفة بن خياط حدثين الوليد بن هشام  5084] 

زومي عن أبيه عن جده قال استشهد يوم مرج الصفر خالد بن سعيد بن العاص قال خليفة وهو يف سنة ثالث املخ
 عشرة قال وتويف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو عامله على اليمن 

 
هيم بن [ فحدثين أبو احلسني بن يعقوب احلافظ ثنا حممد بن إسحاق بن إبراهيم ثنا سلم بن جنادة ثنا إبرا 5085] 

يوسف بن معمر بن محزة بن عمر بن سعد بن أيب وقاص حدثين خالد بن سعيد بن عمرو بن سعيد حدثين أيب أن 
أعمامه خالدا وأابان وعمرو بن سعيد بن العاص رجعوا عن أعماهلم حني بلغهم وفاة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

لى هللا عليه وسلم ارجعوا إىل أعمالكم فقالوا ال نعمل بعد فقال أبو بكر ما أحد أحق ابلعمل من عمال رسول هللا ص
 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ألحد فخرجوا إىل الشام فقتلوا عن آخرهم 

 
[ أخربين أبو نعيم حممد بن عبد الرمحن الغفاري مبرو ثنا عبدان بن حممد بن عيسى احلافظ مسعت عبد هللا  5086] 

وغريه أن خالد بن سعيد بن العاص أسلم قبل أيب بكر الصديق رضى هللا تعاىل عنهما  بن مسلم يذكر عن أيب اليقظان
 هذا وهم من قائله فقد قدمت الرواية أن أاب بكر رضى هللا تعاىل عنه هو الذي دعاه إىل اإلسالم حىت أسلم 

 
 حدثين بن إسحاق عن [ وحدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن عبد اجلبار ثنا يونس بن بكري 5087] 

حممد بن عبد هللا بن أيب بكر عن أبيه أن خالد بن سعيد حني واله رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اليمن قدم بعد وفاة 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وتربص ببيعته شهرين يقول قد أمرين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مث مل يعزلين حىت 

د لقي علي بن أيب طالب وعثمان بن عبد مناف فقال اي بين عبد مناف طبتم نفسا عن أمركم قبضه هللا عز وجل وق
يليه غريكم فنقلها عمر إىل أيب بكر فأما أبو بكر فلم حيملها عليه وأما عمر فحملها عليه مث أبو بكر بعث اجلنود إىل 

أتؤمره وقد صنع ما صنع وقال ما قال الشام فكان أول من استعمل على ربع منها خالد بن سعيد فأخذ عمر يقول 
 فلم يزل أبيب بكر رضى هللا تعاىل عنه حىت عزله وأمر يزيد بن أيب سفيان صحيح على شرط مسلم ومل خيرجاه 

 
[ أخربان أبو نعيم الغفاري مبرو وحممد بن عبد الرمحن ثنا عبدان بن حممد بن عيسى احلافظ مسعت أمحد بن  5088] 

عيد بن العاص ولد ألبيه سعيد عشرون ابنا وعشرون ابنة فأما اخلالد بن سعيد فإنه قتل يوم سيار يقول خالد بن س
 مرج الصفر يف احملرم سنة أربع عشرة يف خالفة عمر بن اخلطاب رضى هللا تعاىل عنه 

 



نا إسحاق بن سعيد [ أخربان أبو عبد هللا حممد بن عبد هللا املزين ثنا أمحد بن جندة ثنا حيىي بن عبد احلميد ث 5089] 
بن عمرو بن سعيد بن العاص عن أبيه سعيد بن عمرو عن خالد بن سعيد بن العاص رضى هللا تعاىل عنه أنه أتى النيب 

صلى هللا عليه وسلم ويف يده خامت فقال له النيب صلى هللا عليه وسلم ما هذا اخلامت فقال خامت اختذته قال فاطرحه 
حديد فقال النيب صلى هللا عليه وسلم ما نقشته قلت حممد رسول هللا فأخذه النيب فطرحته إليه فإذا هو خامت من 

 صلى هللا عليه وسلم فتختم به حىت مات فهو اخلامت الذي كان يف يده صحيح اإلسناد ومل خيرجاه 
 

عمر بن أابن ثنا  [ حدثنا أبو حممد أمحد بن عبد هللا املزين ثنا حممد بن عبد هللا احلضرمي ثنا عبد هللا بن 5090] 
خالد بن سعيد بن عمرو بن سعيد مسعت أيب يذكر عن عمه خالد بن سعيد األكرب أنه قدم على رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم حني قدم من أرض احلبشة ومعه ابنته أم خالد فجاء هبا إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وعليها قميص 

كانت فهمت بعض كالم احلبشة فراطنها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أصفر وقد أعجب اجلارية قميصها وقد  
بكالم احلبشة سنه سنه وهي ابحلبشة حسن حسن مث قال هلا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ابلي واخلقي ابلي 
ع خامت واخلقي قال فأبلت وهللا مث أخلقت مث مالت إىل ظهر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فوضعت يدها على موض
النبوة فأخذها أبوها فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم دعها صحيح اإلسناد قد اتفق الشيخان على إخراج 

أحاديث إلسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد عن آابئه وعمومته وهذه أم خالد بنت خالد بن سعيد بن العاص اليت 
حبت بعد ذلك رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وقد روت محلها أبوها صغرية إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ص

عنه حدثين بصحة ذلك أبو بكر بن داود وأبو حممد البالذري احلافظ وأبو سعيد الثقفي قالوا ثنا حممد بن أيوب أان 
سهل بن عثمان العسكري ثنا جنادة بن سلم القرشي عن عبيد هللا بن عمر مسعت أم خالد بنت خالد بن سعيد بن 

 ص األكرب تقول مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يتعوذ من عذاب القرب العا
 

 ذكر صفوان بن خمرمة الزهري 
[ حدثين أبو بكر بن ابلويه ثنا إبراهيم بن إسحاق احلريب ثنا مصعب بن عبد هللا الزبريي قال ومن بين زهري  5091] 

بن خمرمة وأمه عاتكة بنت عوف أخت عبد الرمحن بن  صفوان بن خمرمة بن نوفل وبه يكىن خمرمة وهو أخو املسور
 عوف 

 
[ حدثنا أبو عبد هللا الصفار ثنا أمحد بن عصام ثنا أبو أمحد الزبريي ثنا بشري أبو إمساعيل مسعت القاسم  5092] 

فإن  بن صفوان الزهري يذكر عن أبيه وكانت له صحبة أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال أبردوا بصالة الظهر
 شدة احلر من فيح جهنم أخربان احلاكم أبو عبد هللا حممد بن عبد هللا احلافظ قال 

 
 ذكر مناقب سلمة بن هشام بن املغرية بن عبد هللا بن خمزوم رضى هللا تعاىل عنه 

كان قدمي اإلسالم مبكة وهاجر إىل أرض احلبشة مث رجع إىل مكة فحبسه أبو جهل وضربه وأجاعه وعطشه فكان 
 ول هللا صلى هللا عليه وسلم يدعو له يف الصالة والقنوت رس
 

[ كما أخربانه أبو عبد هللا األصبهاين ثنا احلسن بن اجلهم ثنا احلسني بن الفرج ثنا حممد بن سعد عن  5093] 



 الواقدي 
 

ثين حممد بن عمر [ فحدثنا أبو عبد هللا األصبهاين ثنا حممد بن عبد هللا بن رستة ثنا سليمان بن داود حد 5094] 
قال مث إن سلمة بن هشام أفلت بعد ذلك فلحق برسول هللا صلى هللا عليه وسلم ابملدينة وذلك بعد اخلندق فقالت 

 أمه ضباعة بنت عامر بن قرظ بن سلمة بن قشري بن كعب بن عامر بن ربيعة 
 ال هم رب الكعبة احملرمة 

 أظهر على كل عدو سلمه 
 ة له يدان يف األمور املبهم

كف هبا يعطي وكف منعمه فلم يزل مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حىت قبض رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
فخرج مع املسلمني إىل الشام حني بعث أبو بكر رضى هللا تعاىل عنه اجليوش جلهاد الروم فقتل سلمة رضى هللا تعاىل 

 خالفة عمر رضى هللا تعاىل عنه عنه شهيدا مبرج الصفر يف احملرم سنة أربع عشرة يف 
 

 ذكر مناقب سعد بن عبادة اخلزرجي النقيب رضى هللا تعاىل عنه 
[ أخربان أبو جعفر حممد بن حممد البغدادي ثنا أبو عالثة حممد بن عمرو بن خالد حدثين أيب ثنا بن هليعة  5095] 

ساعدة بن كعب بن اخلزرج سعد بن عبادة  عن أيب األسود عن عروة يف تسمية من شهد العقبة من األنصار من بين
 بن دليم بن حارثة بن عبيدة بن حزمية وهو نقيب وقد شهد بدرا 

 
[ أخربان أبو جعفر البغدادي ثنا أبو عالثة ثنا أيب ثنا بن هليعة ثنا أبو األسود عن عروة يف تسمية من شهد  5096] 

ان حامل راية األنصار مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم العقبة ومن بين ساعدة بن كعب بن اخلزرج سعد بن عبادة ك
 يوم بدر وغريه 

 
[ حدثنا أبو عبد هللا األصبهاين ثنا حممد بن عبد هللا بن رستة ثنا سليمان بن داود ثنا حممد بن عمر حدثين  5097] 

زمية بن ثعلبة بن طريف بن حيىي بن عبد العزيز بن سعيد أن سعد بن عبادة بن دليم بن حارثة بن النعمان بن أيب خ
اخلزرج بن ساعدة بن كعب بن اخلزرج قال حممد بن عمر وكان سعد بن عبادة يكىن أاب اثبت وكان هو من أحد 

السبعني الذين ابيعوا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من األنصار ليلة العقبة يف رواية مجيعهم وأحد النقباء اإلثين عشر 
هد بدرا ذكر أنه كان يتأهب للخروج إليهم وأييت دور األنصار حيضهم على اخلروج فنهش وكان سيدا جوادا ومل يش

قبل أن خيرج فأقام فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لئن كان سعد مل يشهدها لقد كان عليها حريصا وقد شهد 
 أحدا واخلندق واملشاهد كلها 

 
ن قتيبة ثنا حممد بن عبد هللا بن منري قال تويف سعد بن عبادة [ أخربان أبو بكر بن إسحاق أان إمساعيل ب 5098] 

وكان يكىن أاب اثبت حبوران من أرض الشام لسنتني ونصف من خالفة عمر رضى هللا تعاىل عنه وذلك آخر مخس 
 عشرة 

 



ري يقول تويف [ أخربين عبد هللا بن حممد احلموي ثنا حممد بن إبراهيم العبدي مسعت حيىي بن عبد هللا بن بك 5099] 
 سعد بن عبادة حبوران سنة ست عشرة 

 
[ حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن عبد اجلبار ثنا يونس بن بكري عن بن إسحاق حدثين  5100] 

معبد بن كعب عن أخيه عن كعب بن مالك قال ملا قال يل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أخرجوا إيل اثين عشر نقيبا 
ا له سعد بن عبادة بن دليم بن حارثة بن حزمية بن ثعلبة بن طريف بن اخلزرج بن ساعدة وكان نقيب بين فأخرجن
 ساعدة 

 
[ حدثين أبو أمحد حممد بن إسحاق احلافظ ثنا حممد بن إسحاق بن إبراهيم ثنا أبو األشعث ثنا هشام بن  5101] 

أبيه قال مسعت قريش قائال يقول يف الليل على أيب  حممد بن السائب الكليب ثنا عبد احلميد بن عيش بن جرب عن
 قبيس 

 فإن يسلم السعدان يصبح حممد 
 مبكة ال خيشى خالف خمالف فظنت قريش أهنما سعد متيم وسعد هذمي فلما كانت يف الليلة الثانية مسعوه يقول 

 أاي سعد سعد األوس كن أنت انصرا 
 واي سعد سعد اخلزرجيني الغطارف 

 عي اهلدى ومتنيا اجيبا إىل دا
 على هللا يف الفردوس منية عارف 

 فإن ثواب هللا للطالب اهلدى 
 جنان من الفردوس ذات رفارف فلما أصبحوا قال سفيان هو وهللا سعد بن معاذ وسعد بن عبادة 

 
أن سعد [ حدثين أبو بكر حممد بن أمحد بن ابلويه ثنا أبو مسلم ثنا بكار بن حممد ثنا بن عون عن حممد  5102] 

 بن عبادة أتى سباطة قوم فخر ميتا فقالت اجلن 
 حنن قتلنا سيد اخلزرج سعد بن عبادة 

 ورميناه بسهمني فلم ختط فؤاده 
 

[ أخربان حممد بن علي الصنعاين مبكة ثنا إسحاق بن إبراهيم بن عباد أان عبد الرزاق عن معمر عن قتادة  5103] 
 فقال إين ألجد يف ظهري شيئا فلم يلبث أن مات فناحت اجلن فقالوا  قال أقام سعد بن عبادة ال يبول مث رجع

 حنن قتلنا سيد اخلزرج سعد بن عبادة 
 ورميناه بسهمني فلم ختط فؤاده 

 
[ حدثين علي بن محشاذ العدل ثنا إسحاق بن احلسن وحممد بن غالب قاال ثنا عفان بن مسلم ثنا محاد  5104] 

 تعاىل عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حني بلغه إقبال أيب سفيان فتكلم بن سلمة عن اثبت عن أنس رضى هللا
أبو بكر رضى هللا تعاىل عنه فأعرض عنه مث تكلم عمر رضى هللا تعاىل عنه فأعرض عنه فقال سعد بن عبادة اي رسول 



ها إىل برك الغماد لفعلنا فندب هللا والذي نفسي بيده لو أمرتنا أن خنوض البحر خلضناه ولو أمرتنا أن نضرب أكباد
 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الناس فانطلقوا حىت نزلوا بدرا صحيح على شرط مسلم ومل خيرجاه 

 
[ حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا احلسن بن علي بن عفان ثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن  5105] 

ب يل جمدا وال جمد إال بفعال وال فعال إال مبال اللهم ال يصلحين القليل أبيه قال كان سعد بن عبادة يقول اللهم ه
 وال أصلح عليه ولو كان مناداي ينادي على أطمة من كان يريد الشحم واللحم فليأت سعدا 

 
 [ أخربين عبدان بن يزيد الدقاق هبمدان ثنا إبراهيم بن احلسني ثنا عتيق بن يعقوب ثنا عبد امللك بن حممد 5106] 

بن أيب بكر عن عمه عبد هللا بن أيب بكر قال أخذ املشركون سعد بن عبادة فربطوا يده إىل عنقه وأدخلوه مكة 
 يضربونه وجيرونه بناصيته وكان ذا مجة طويلة 

 
[ حدثنا مكرم بن أمحد ثنا حممد بن عيسى املدايين ثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد هللا بن عبد  5107] 

بن عباس عن سعد بن عبادة رضى هللا تعاىل عنه أن أمه توفيت وعليها صوم قال فسألت النيب صلى هللا عليه هللا عن 
وسلم فأمرين أن أقضيه عنها قد اتفق الشيخان على إخراج هذا احلديث أن أم سعد بن عبادة توفيت ومل يصاله عنه 

 وهذا صحيح على شرطهما 
 

 بد املطلب رضى هللا تعاىل عنه ذكر مناقب أيب سفيان بن احلارث بن ع
[ حدثنا حممد بن أمحد بن بطة ثنا احلسن بن اجلهم ثنا احلسني بن الفرج ثنا حممد بن عمر قال أبو سفيان  5108] 

بن احلارث بن عبد املطلب بن هاشم وكان أخا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من الرضاعة وابن عمه أرضعته حليمة 
ل هللا صلى هللا عليه وسلم فلما بعث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عاداه وهجاه وهجا أايما فكان أيلف رسو 

أصحابه فمكث عشرين سنة مغاضبا لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم ال يتخلف عن موضع تسري فيه قريش لقتال 
عام الفتح ألقى هللا عز  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فلما ذكر شخوص رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إىل مكة

وجل يف قلبه اإلسالم فتلقى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قبل نزوله األبواء فأسلم هو وابنه جعفر وخرج مع رسول 
هللا صلى هللا عليه وسلم فشهد فتح مكة وحنينا قال أبو سفيان فلما لقينا العدو حبنني اقتحمت عن فرسي وبيدي 

 أريد املوت دونه وهو ينظر إيل فقال العباس اي رسول هللا هذا أخوك وابن عمك أبو السيف صلتا وهللا يعلم أين
سفيان بن احلارث فارض عنه قال قد فعلت يغفر هللا له كل عداوة عادانيها مث التفت إيل فقال أخي لعمري فقبلت 

رث أبربعة أشهر إال ثالثة عشر ليلة رجله يف الركاب قالوا ومات أبو سفيان بن احلارث ابملدينة بعد أخيه نوفل بن احلا
ويقال مات سنة عشرين وصلى عليه عمر بن اخلطاب وقرب يف دار عقيل بن أيب طالب ابلبقيع وهو الذي حفر قرب 

 نفسه قبل أن ميوت بثالثة أايم قد ذكرت إسالم أيب سفيان يف فتح مكة فيما تقدم 
 

الشعراين مسعت إبراهيم بن املنذر يقول أبو سفيان بن  [ أخربين حممد بن املؤمل ثنا الفضل بن حممد 5109] 
 احلارث بن عبد املطلب امسه املغرية تويف سنة عشرين وصلى عليه عمر بن اخلطاب 

 



[ مسعت أاب العباس حممد بن يعقوب مسعت العباس بن حممد الدوري مسعت حيىي بن معني يقول ثنا أبو  5110] 
أاب سفيان بن احلارث بن عبد املطلب رضى هللا تعاىل عنه كان أحب قريش إىل أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه أن 

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وكان شديدا عليه فلما أسلم كان أحب الناس إليه 
 

[ حدثنا أبو عبد هللا حممد بن يعقوب ثنا علي بن احلسن اهلاليل ثنا عمرو بن عاصم الكاليب ثنا محاد بن  5111] 
ن عمار بن أيب عمار عن أيب حبة البدري رضى هللا تعاىل عنه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أبو سلمة ع

 سفيان بن احلارث خري أهلي صحيح على شرط مسلم ومل خيرجاه 
 

لمة [ أخربان أبو العباس حممد بن أمحد احملبويب مبرو ثنا سعيد بن مسعود ثنا يزيد بن هارون أان محاد بن س 5112] 
عن هشام بن عروة عن أبيه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سيد فتيان اجلنة أبو سفيان بن احلارث بن عبد 

 املطلب قال حلقه احلالق مبىن ويف رأسه ثؤلول فقطعه فمات فريون أنه شهيد 
 

الزهري عن كثري بن [ حدثنا علي بن عيسى ثنا علي بن عبد املطلب ثنا بن أيب عمر ثنا سفيان عن  5113] 
العباس بن عبد املطلب عن أبيه قال شهدت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يوم حنني فلقد رأيته وما معه إال أان وأبو 

سفيان بن احلارث بن عبد املطلب وهو آخذ بلجام بغلة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو راكبها وأبو سفيان ال 
 صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه أيلوا أن يسرع حنو املشركني 

 
[ حدثنا أبو زكراي العنربي وأبو احلسن بن موسى الفقيه قاال ثنا إبراهيم بن أيب طالب ثنا حممد بن املثىن  5114] 

وحممد بن بشار قاال ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن مساك بن حرب عن عبد هللا بن أيب سفيان بن احلارث بن عبد 
ه رضى هللا تعاىل عنه قال كان لرجل على النيب صلى هللا عليه وسلم متر فأاته يتقاضاه فاستقرض النيب املطلب عن أبي

صلى هللا عليه وسلم من خولة بنت حكيم مترا فأعطاه إايه وقال أما إنه كان عندي متر ولكنه كان عثراي مث قال كذلك 
خذ الضعيف منهم حقه من القوي غري متعتع مل يسند أبو يفعل عباد هللا املؤمنون وإن هللا ال يرتحم على أمة ال أي

 سفيان عن النيب صلى هللا عليه وسلم غري هذا احلديث الواحد ومل يقم إسناده عن شعبة غري غندر 
 

فقد أخربانه أبو العباس السياري أان أبو املوجه أان عبدان أخربين أيب عن شعبة عن مساك قال كنا مع مدرك بن املهلب 
ن فسمعت شيخا حيدث عن أيب سفيان بن احلارث عن النيب صلى هللا عليه وسلم فذكره ومل يسمع عبد هللا بسجستا

 بن أيب سفيان عن أبيه 
 

[ حدثين أبو بكر حممد بن أمحد بن ابلويه ثنا إبراهيم بن إسحاق احلريب ثنا مصعب بن عبد هللا بن الزبري  5115] 
ه وسلم من ولد احلارث بن عبد املطلب أبو سفيان بن احلارث بن عبد قال وممن صحب رسول هللا صلى هللا علي

املطلب وقال له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إنه من خري أهلي وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إنه سيد فتيان 
وسلم يف عماية الصبح  أهل اجلنة وصرب مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يوم حنني فأبصره رسول هللا صلى هللا عليه

فقال من هذا قال بن أمك اي رسول هللا وقال حلقة احلالق فقطع ثؤلوال من رأسه فلم يرقأ عنه الدم حىت مات وذلك 



يف سنة عشرين وصلى عليه عمر بن اخلطاب رضى هللا تعاىل عنه وكان تلقى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ببعض 
 وسلم خارج إىل مكة للفتح فأسلم قبل الفتح  الطريق ورسول هللا صلى هللا عليه

 
[ أخربين أبو احلسني بن يعقوب احلافظ أان حممد بن إسحاق حدثين أيب أبو يونس ثنا إبراهيم بن املنذر قال  5116] 

 أبو سفيان بن احلارث بن عبد املطلب امسه املغرية تويف سنة عشرين وصلى عليه عمر بن اخلطاب 
 

العباس حممد بن أمحد احملبويب مبرو ثنا أمحد بن سيار ثنا عبد هللا بن عثمان بن جبلة حدثين  [ أخربين أبو 5117] 
أيب أنبأ شعبة عن مساك بن حرب قال كنا مع مدرك بن املهلب بسجستان يف سرادقة فسمعت شيخا حيدث عن أيب 

يقدس أمة ال أيخذ الضعيف حقه من  سفيان بن احلارث بن عبد املطلب عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال إن هللا ال
القوي وهو غري متعتع فإذا الشيخ الذي مل يسمه عثمان بن جبلة عن شعبة عن مساك قد مساه غندر غري أنه مل يذكر 

 أاب سفيان يف اإلسناد 
 

جعفر ثنا  [ أخربانه حممد بن صاحل بن هانئ ثنا إبراهيم بن أيب طالب ثنا أبو موسى وبندار قاال ثنا حممد بن 5118] 
شعبة عن مساك عن عبد هللا بن أيب سفيان بن احلارث بن عبد املطلب قال كان لرجل على رسول هللا صلى هللا عليه 
وسلم متر فأاته يتقاضاه فاستقرض النيب صلى هللا عليه وسلم من خولة بنت حكيم مترا فأعطاه إايه وقال أما أنه قد  

كذلك يفعل عباد هللا املؤمنون إن هللا ال يرتحم على أمة ال أيخذ الضعيف   كان عندي متر لكنه قد كان عثراي مث قال
 منهم حقه غري متعتع 

 
 ذكر مناقب حممد بن عياض الزهري رضى هللا تعاىل عنه 

[ حدثين أبو عبد هللا بن أيب ذهل ثنا أمحد بن حممد بن ايسني ثنا حممد بن حبيب السماك ثنا عبد هللا بن  5119] 
ين من ولد ثوابن عن بن هليعة عن يزيد بن أيب حبيب عن ليث موىل حممد بن عياض الزهري عن حممد بن زايد الثواب

عياض قال رفعت إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف صغري وعلي خرقة وقد كشفت عوريت فقال غطوا حرمة 
 ورة عورته فإن حرمة عورة الصغري كحرمة عورة الكبري وال ينظر هللا إىل كاشف ع

 
 ذكر عتبة بن مسعود أخي عبد هللا بن مسعود رضى هللا تعاىل عنهما

[ أخربان أبو جعفر البغدادي ثنا أبو عالثة ثنا أيب ثنا بن هليعة ثنا أبو األسود عن عروة فيمن هاجر إىل  5120] 
 بن مسعود رضى أرض احلبشة مع جعفر رضى هللا تعاىل عنه من بين زهرة بن كالب عتبة بن مسعود وأخوه عبد هللا

 هللا تعاىل عنهما 
 

[ أخربين أبو احلسني احلافظ أان حممد بن إسحاق احلافظ أان حممد بن إسحاق الثقفي ثنا داود بن رشيد ثنا  5121] 
حممد بن ربيعة ثنا أبو العميس عن عون بن عبد هللا بن عتبة بن مسعود عن أبيه قال ملا مات أيب عتبة بن مسعود بكى 

بن مسعود رضى هللا تعاىل عنهما فقيل له أتبكي فقال أخي وصاحيب مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  عبد هللا
 والثالث وأحب الناس إيل إال ما كان من عمر بن اخلطاب رضى هللا تعاىل عنه 



 
ودي عن أيب [ حدثنا احلسن بن يعقوب العدل ثنا حيىي بن أيب طالب ثنا أبو النضر هاشم بن القاسم املسع 5122] 

 العميس عن القاسم قال ملا مات عتبة بن مسعود أنتظر عمر بن اخلطاب أم عبد فجاءت فصلت عليه 
 

[ أخربان حممد بن املؤمل ثنا الفضل بن حممد ثنا أمحد بن حنبل ثنا عبد الرزاق أان معمر عن الزهري قال ما  5123] 
 ولكنه مات سريعا  عبد هللا بن مسعود أعلى عندان من عتبة أخيه بن مسعود

 
[ حدثنا أبو جعفر البغدادي ثنا حممد بن أمحد بن سعيد الرازي ثنا أبو زرعة الرازي ثنا حممد بن سعيد بن  5124] 

سابق ثنا عمرو بن أيب قيس عن مساك عن عبد هللا بن عتبة بن مسعود عن أبيه رضى هللا تعاىل عنه قال قام رسول هللا 
الة الغداة فأهوى بيده قدامه فسأله رجل من القوم حني قضى الصالة فقال جاء صلى هللا عليه وسلم يصلي ص

 الشيطان فانتهرته ولو أخذته لربطته إىل سارية من سواري املسجد حىت يطوف به ولدان أهل املدينة 
 

ن مسعود سنة [ أخربين عبد هللا بن غامن ثنا أبو عبد هللا البوشنجي مسعت حيىي بن بكري يقول تويف عتبة ب 5125] 
 أربع وأربعني وله حديث واحد 

 
[ حدثنا ابحلديث الذي ذكره بن بكري أبو علي احلافظ أان أمحد بن حيىي بن زهري ثنا عبيد هللا بن حممد  5126] 

احلارثي ثنا أبو عاصم ثنا أبو معدان املنقري يعين عامر بن مسعود ثنا عون بن عبد هللا بن عتبة حدثين أيب عن جدي 
اءت امرأة إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أبمة سوداء فقالت اي رسول هللا إن علي رقبة مؤمنة أفتجزىء قال ج

عين هذه فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من ربك قالت ريب هللا قال فما دينك قالت اإلسالم قال فمن أان 
عند هللا قالت نعم فضرب على ظهرها وقال  قالت أنت رسول هللا قال فتصلني اخلمس وتقرين مبا جئت به من

 أعتقيها وعبد هللا بن عتبة بن مسعود أدرك النيب صلى هللا عليه وسلم ومسع منه 
 

[ حدثنا أبو جعفر البغدادي أان حيىي بن عثمان بن صاحل ثنا موسى بن عون بن عبد هللا بن عون بن عبد  5127] 
جديت أم عبد هللا بنت محزة بن عبد هللا بن عتبة مسعت أيب محزة بن عبد  هللا بن عبد هللا بن عتبة بن مسعود حدثتين

هللا يقول سألت أيب عبد هللا بن عتبة بن مسعود أي شيء تذكر من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال أذكر أنه 
 أخذين وأان مخاسي أو سداسي فأجلسين يف حجره ومسح رأسي ودعا يل ولذرييت ابلربكة 

 
 قب نعيم النحام العدوي رضى هللا تعاىل عنه ذكر منا

[ أخربين أبو بكر حممد بن أمحد بن ابلويه مسعت احلسن بن علي بن شبيب املعمري يقول مسعت مصعب  5128] 
بن عبد هللا الزبريي يقول نعيم النحام هو نعيم بن عبد هللا بن خالد بن أسيد بن عبد عوف بن عبيد بن عويج بن 

قبل اهلجرة ممن هاجر إىل أرض احلبشة وهو الذي يقال له النحام وإمنا قيل له ذلك ألن النيب  عدي بن كعب أسلم
 صلى هللا عليه وسلم قال مسعت حنمة من نعيم يف اجلنة والنحمة الصوت 

 



[ أخربان أبو جعفر البغدادي ثنا أبو عالثة ثنا أيب ثنا بن هليعة عن أيب األسود عن عروة يف تسمية من  5129] 
استشهد يوم أجنادين من قريش مث من بين عدي بن كعب نعيم بن عبد هللا النحام قال وذلك سنة ثالث عشرة 

فحدثنا أبو عبد هللا األصبهاين إبسناده عن حممد بن عمر أن نعيم النحام قتل يوم الريموك شهيدا يف رجب سنة مخس 
 عشرة 

 
اق بن إبراهيم بن عبد الرزاق أان بن جريج عن انفع عن [ أخربين حممد بن علي الصنعاين مبكة ثنا إسح 5130] 

عبد هللا بن عمر عن نعيم النحام قال أذن مؤذن النيب صلى هللا عليه وسلم ليلة فيها برد وأان حتت حلايف فتمنيت أن 
 يلقي هللا تعاىل على لسانه وال حرج فلما فرغ قال وال حرج صحيح اإلسناد ومل خيرجاه 

 
 بن عمرو الدوسي رضى هللا تعاىل عنه  ذكر مناقب الطفيل

[ حدثنا أبو عبد هللا األصبهاين ثنا احلسن بن اجلهم ثنا احلسني بن الفرج ثنا حممد بن عمر قال أسلم  5131] 
الطفيل بن عمرو وتبع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مبكة مث رجع إىل قومه من أرض دوس فلم يزل مقيما هبا حىت 

ة بعد بدر وأحد واخلندق حني قدم مبن أسلم معه من قومه ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم خبيرب مث هاجر إىل املدين
 حلق برسول هللا صلى هللا عليه وسلم خبيرب فأسهم هلم مع املسلمني 

 
د [ أخربين حممد بن القاسم بن عبد الرمحن العتكي ثنا الفضل بن حممد ثنا إسحاق بن حممد الفروي ثنا عب 5132] 

هللا بن جعفر املخزومي عن عبد الواحد بن أيب عون الدوسي عن الطفيل بن عمرو رضى هللا تعاىل عنه قال قلنا اي 
رسول هللا اجعلنا ميمنتك واجعل شعاران اي مربور ففعل صلى هللا عليه وسلم فشعار األسد كلها إىل اليوم اي مربور 

 درك عمرو بن الطفيل بن عمرو رسول هللا صلى هللا عليه وسلم صحيح اإلسناد ومل خيرجاه إن مل يكن مرسال وقد أ
 

[ حدثنا أبو عبد هللا األصبهاين ثنا احلسن ثنا احلسني ثنا حممد بن عمر قال وعمرو بن الطفيل بن عمرو  5133] 
بض فلما بن طريف بن العاص بن ثعلبة األزدي وكان أبوه الطفيل بن عمرو مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حىت ق

ارتدت العرب خرج فجاهد حىت فرغ املسلمون من طليحة وأرض جند كلها مث سار مع املسلمني إىل اليمامة ومعه ابنه 
عمرو بن الطفيل فخرج عمرو بن الطفيل فجرح وقطعت يده مث استبل وصحت يده فبينا هو عند عمر بن اخلطاب 

مالك تنحيت مبكان يدك قال أجل قال ال وهللا ال أذوقه حىت  رضى هللا تعاىل عنه إذ أيت بطعام فتنحى عنه فقال عمر
تسوط بيدك فيه فوهللا ما يف القوم أحد بعضه يف اجلنة غريك مث خرج عام الريموك يف عهد عمر رضى هللا تعاىل عنه مع 

 املسلمني فقتل شهيدا رضى هللا تعاىل عنه 
 

 ذكر سعد القاري رضى هللا تعاىل عنه 
بو عبد هللا ثنا احلسن ثنا احلسني ثنا حممد بن عمر قال سعد بن عبيد بن النعمان بن قيس بن [ حدثنا أ 5134] 

عمرو بن زيد بن أمية بن زيد وهو الذي يقال له سعد القاري ويكىن أاب زيد وهو أحد الستة الذين مجعوا القرآن على 
كلها مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم   عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم شهد بدرا وأحدا واخلندق واملشاهد

 وقتل يوم القادسية شهيدا سنة ست عشرة وهو بن أربع وستني سنة رضى هللا تعاىل عنه 



 
 ذكر مناقب عتبة بن غزوان الذي بصر البصرة 

ة بن غزوان [ أخربان أبو جعفر البغدادي ثنا أبو عالثة ثنا أيب ثنا بن هليعة عن أيب األسود عن عروة قال عتب 5135] 
بن جابر بن وهيب بن نسيب بن مالك بن احلارث بن مازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس عيالن بن مضر 

 بن نزار 
 

[ حدثنا أبو عبد هللا بن بطة ثنا احلسن ثنا احلسني ثنا حممد بن عمر عن شيوخه يف ذكر عتبة بن غزوان  5136] 
د هللا وقيل أبو غزوان وكان فيما ذكر رجال طواال مجيال وكان قدمي اإلسالم رضى هللا تعاىل عنه قالوا كنيته أبو عب

وهاجر إىل أرض احلبشة اهلجرة الثانية وكان من الرماة املذكورين من أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو 
ماض إىل البصرة واليا الذي بصر البصرة ومات يف خالفة عمر بن اخلطاب رضى هللا تعاىل عنه مبعدن بين سليم وهو 

عليها من قبل عمر بن اخلطاب رضى هللا تعاىل عنه فقدم غالمه سويد على عمر مبتاعه وتركته قال بن عمر وإمنا مات 
 عتبة بن غزوان سنة مخس عشرة ويقال سبع عشرة وهو بن سبع ومخسني 

 
ألسود أن عتبة بن غزوان شهد بدرا مع رسول [ أخربان أبو جعفر ثنا أبو عالثة ثنا أيب ثنا بن هليعة عن أيب ا 5137] 

 هللا صلى هللا عليه وسلم 
 

[ حدثين أبو بكر بن أيب دارم ثنا عبيد بن غنام وأخربان أبو بكر بن إسحاق أان إمساعيل بن قتيبة قاال ثنا  5138] 
 رضى هللا تعاىل عنه  حممد بن عبد هللا بن منري قال مات عتبة بن غزوان سنة سبع عشرة ومات وله سبع ومخسون سنة

 
[ أخربين حممد بن علي الشيباين ابلكوفة ثنا أمحد بن حازم الغفاري ثنا أبو نعيم ثنا قرة بن خالد وأخربان  5139] 

أمحد بن جعفر القطيعي ثنا عبد هللا بن أمحد بن حنبل حدثين أيب ثنا وكيع ثنا قرة بن خالد عن محيد بن هالل وحدثنا 
يعقوب واللفظ له ثنا الربيع بن سليمان ثنا أسد بن موسى ثنا سليمان بن موسى عن محيد بن أبو العباس حممد بن 

هالل عن خالد بن عمري العدوي قال خطبنا عتبة بن غزوان فحمد هللا وأثىن عليه مث قال أما بعد فإن الدنيا قد 
نكم منتقلون منها إىل دار ال زوال آذنت بصرم وولت حذاء وإمنا بقي منها صبابة كصبابة اإلانء يصطبها صاحبها وإ

هلا فانتقلوا منها خبري ما حيضركم فإنه قد ذكر لنا أن احلجر يلقى من شفري جهنم فيهوي هبا سبعني عاما وما يدرك هلا 
قعرا فوهللا لتمألنه أفعجبتم وقد ذكر لنا أن مصراعني من مصاريع اجلنة بينهما أربعون سنة وليأتني عليه يوم وهو  

الزحام ولقد رأيتين وأين لسابع سبعة مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ما لنا طعام إال ورق الشجر حىت  كظيظ من
قرحت أشداقنا وإين التقطت بردة فشققتها بيين وبني سعد بن أيب وقاص فارس اإلسالم فاتزرت بنصفها واتزر سعد 

مصار وإنين أعوذ ابهلل أن أكون يف نفسي عظيما بنصفها وما أصبح منا اليوم أحد حي إال أصبح أمري مصر من األ
وعند هللا صغريا وإهنا مل تكن نبوة قط إال تناقصت حىت يكون عاقبتها ملكا وستجربون أو ستبلون األمراء بعدي 

 صحيح على شرط مسلم ومل خيرجاه 
 

يب املعمري ثنا عبد امللك [ حدثين أبو بكر أمحد بن حممد بن ابلويه وأان سألته ثنا احلسن بن علي بن شب 5140] 



بن بشري النسائي ثنا أبو حفص عمر بن الفضل السلمي ثنا عتبة بن إبراهيم بن عتبة بن غزوان عن أبيه عن جده عتبة 
بن غزوان أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال يوما لقريش هل فيكم أحد من غريكم قالوا بن أختنا عتبة بن غزوان 

منهم ذكر عتبة بن غزوان يف هذا احلديث غريب جدا وفضائله كثرية وهذا من أجل فضائله  فقال إن بن أخت القوم
ومسانيد عتبة بن غزوان عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عزيزة وقد كتبنا من ذلك حديثا استغربناه جدا فأان ذاكره 

 وإن مل يكن الغاليب من شرط هذا الكتاب 
 

بن عبيد بن إبراهيم احلافظ هبمدان ثنا حممد بن زكراي الغاليب ثنا عبد الرمحن أان  [ حدثناه أبو جعفر أمحد 5141] 
عمر بن جبلة ثنا عمر بن الفضل السلمي ثنا غزوان بن عتبة بن غزوان عن أبيه رضى هللا تعاىل عنه قال مسعت رسول 

 هللا صلى هللا عليه وسلم يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار 
 
 كر مناقب أيب عبيدة بن اجلراح رضى هللا تعاىل عنه ذ 

[ حدثنا علي بن محشاذ العدل ثنا موسى بن هارون ثنا احلسني بن علي بن يزيد الصيدالين ثنا يعقوب بن  5142] 
إبراهيم بن سعد حدثين أيب عن حممد بن إسحاق بن بشار قال أبو عبيدة عامر بن عبد هللا بن اجلراح بن هالل بن 

بن ضبة بن احلارث بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة وأمه أم غنم بنت جابر بن العدل بن عامر بن عمرية  أهيب
 بن وريعة بن احلارث بن فهر 

 
[ أخربان أمحد بن يعقوب الثقفي ثنا موسى بن زكراي التسرتي ثنا خليفة بن خياط فذكر هذا النسب وقال  5143] 

 أدركت أم عبيدة اإلسالم 
 

[ حدثنا علي بن عيسى ثنا إبراهيم بن أيب طالب ثنا بن أيب عمر ثنا سفيان عن بن أيب جنيح قال قال عمر  5144] 
رضى هللا تعاىل عنه ألصحابه متنوا فجعل كل رجل منهم يتمىن شيئا فقال لكين أمتىن بيتا مملوءا رجاال مثل أيب عبيدة 

 أردت  بن اجلراح فقالوا له ما آلوت اإلسالم خريا قال ذلك
 

[ أخربان أبو بكر أمحد بن إسحاق أان حممد بن غالب ثنا أبو حذيفة ثنا سفيان عن أيب إسحاق عن عبيدة  5145] 
 قال كان عبد هللا يقول كان أخالي من أصحاب رسول هللا ثالثة ومل آل أبو بكر وعمر وأبو عبيدة 

 
نا سفيان عن أيوب بن عائذ الطائي عن قيس بن [ حدثنا علي بن محشاذ ثنا بشر بن موسى ثنا احلميدي ث 5146] 

مسلم عن طارق بن شهاب قال أاتان كتاب عمر ملا وقع الوابء ابلشام فكتب عمر إىل أيب عبيدة أنه قد عرضت يل 
إليك حاجة ال غىن يل بك عنها فقال أبو عبيدة يرحم هللا أمري املؤمنني يريد بقاء قوم ليسوا بباقني قال مث كتب إليه 

عبيدة إين يف جيش من جيوش املسلمني لست أرغب بنفسي عن الذي أصاهبم فلما قرأ الكتاب اسرتجع فقال أبو 
الناس مات أبو عبيدة قال ال وكان كتب إليه ابلعزمية فأظهر من أرض األردن فإهنا عميقة وبية إىل أرض اجلابية فإهنا 

لناس ابلرحيل فلما قدم إليه لريكبه وضع رجله يف الغرز ثىن نزهة ندية فلما أاته الكتاب ابلعزمية أمر مناديه أذن يف ا
رجله فقال ما أرى داءكم إال قد أصابين قال ومات أبو عبيدة ورجع الوابء عن الناس رواة هذا احلديث كلهم ثقات 



 وهو عجيب مبرة 
 

ان عبدان أان عبد هللا أان عبد [ أخربين أبو عبد هللا السياري يف كتاب الرقاق البن املبارك أان أبو املوجه أ 5147] 
احلميد بن هبرام عن شهر بن حوشب حدثين عبد الرمحن بن غنم عن احلارث بن عمرية احلارثي قال أخذ معاذ بن 

جبل يرسل احلارث بن عمرية إىل أيب عبيدة بن اجلراح يسأله كيف هو وقد طعن فأراه أبو عبيدة طعنة خرجت يف كفه 
  رآها فأقسم أبو عبيدة له ابهلل ما حيب أن له مكاهنا محر النعم فنكأته شأهنا وفرق منها حني

 
[ أخربين علي بن املؤمل بن احلسن بن عيسى ثنا أيب ثنا عمرو بن حممد العثماين ثنا عمرو بن خالد بن  5148] 

عبيدة قال عاصم بن عمرو بن عثمان حدثين عبد امللك بن نوفل بن مساحق عن أيب سعيد املقربي قال ملا طعن أبو 
اي معاذ صل ابلناس فصلى معاذ ابلناس مث مات أبو عبيدة بن اجلراح فقام معاذ يف الناس فقال اي أيها الناس توبوا إىل 
هللا من ذنوبكم توبة نصوحا فإن عبد هللا ال يلقى هللا اتئبا من ذنبه إال كان حقا على هللا أن يغفر له مث قال إنكم أيها 

هللا ما أزعم أين رأيت من عباد هللا عبدا قط أقل غمزا وال أبر صدرا وال أبعد غائلة وال أشد الناس قد فجعتم برجل و
حبا للعاقبة وال أنصح للعامة منه فرتمحوا عليه رمحه هللا مث أصحروا للصالة عليه فوهللا ال يلي عليكم مثله أبدا 

به قربه دخل قربه معاذ بن جبل وعمرو بن  فاجتمع الناس وأخرج أبو عبيدة وتقدم معاذ فصلى عليه حىت إذا أتى
العاص والضحاك بن قيس فلما وضعوه يف حلده وخرجوا فشنوا عليه الرتاب فقال معاذ بن جبل اي أاب عبيدة ألثنني 

عليك وال أقول ابطال أخاف أن يلحقين هبا من هللا مقت كنت وهللا ما علمت من الذاكرين هللا كثريا ومن الذين 
رض هوان وإذا خاطبهم اجلاهلون قالوا سالما ومن الذين إذا أنفقوا مل يسرفوا ومل يقرتوا وكان بني ذلك ميشون على األ

 قواما وكنت وهللا من املخبتني املتواضعني الذي يرمحون اليتيم واملسكني ويبغضون اخلائنني املتكربين 
 

ستة ثنا أبو أيوب سليمان بن داود الشاذكوين [ حدثنا أبو عبد هللا األصبهاين ثنا حممد بن عبد هللا بن ر  5149] 
حدثين حممد بن عمر الواقدي ثنا ثور بن يزيد عن خالد بن معاذ عن مالك بن خيامر أنه وصف أاب عبيدة فقال رجل 

 حنيف معروق الوجه خفيف اللحية طوال أحىن أثرم الثنيتني 
 

احلسني ثنا أبو مسهر عبد األعلى بن مسهر ثنا  [ أخربين عبد الرمحن بن احلسن القاضي ثنا إبراهيم بن 5150] 
 حيىي بن محزة عن عروة بن رومي قال تويف أبو عبيدة بن اجلراح بفحل من األردن سنة مثان عشرة 

 
[ أخربان أبو جعفر البغدادي ثنا أبو عالثة حدثين أيب ثنا بن هليعة عن أيب األسود عن عروة قال وممن شهد  5151] 

 ث بن فهر أبو عبيدة بن اجلراح وهو بن إحدى وأربعني سنة بدرا من بين احلار 
 

[ فحدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا الربيع بن سليمان ثنا أسد بن موسى ثنا ضمرة بن ربيعة عن عبد  5152] 
فلما هللا بن شوذب قال جعل أبو أيب عبيدة بن اجلراح ينصب األل أليب عبيدة يوم بدر وجعل أبو عبيدة حييد عنه 

أكثر اجلراح قصده أبو عبيدة فقتله فأنزل هللا تعاىل فيه هذه اآلية حني قتل أابه ال جتد قوما يؤمنون ابهلل واليوم اآلخر 
 يوادون من حاد هللا ورسوله ولو كانوا آابءهم أو أبناءهم 



 
د العظيم ثنا وهب بن جرير [ حدثنا أبو بكر حممد بن داود الزاهد ثنا عبد هللا بن قحطة ثنا العباس بن عب 5153] 

بن حازم ثنا أيب مسعت بشار بن أيب سيف حيدث عن الوليد بن عبد الرمحن عن عياض بن غطيف قال دخلنا على أيب 
عبيدة بن اجلراح نعوده وامرأته حنيفة جالسة عند رأسه وهو مقبل بوجهه على اجلدار فقلنا هلا كيف ابت أبو عبيدة 

علينا بوجهه فقال إين مل أبت أبجر مث قال أال تسألوين عما قلت فقلنا ما أعجبنا ما قلت  الليلة قالت ابت أبجر فأقبل
فنسألك عنه فقال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول من أنفق نفقة يف سبيل هللا فبسبع مائة ومن أنفق على 

ا مل خيرقها ومن ابتاله هللا ببالء يف جسده نفسه وأهله أو عاد مريضا أو ما زاد فاحلسنة بعشر أمثاهلا والصوم جنة م
 فهو له حطة 

 
[ أخربين خلف بن حممد البخاري ثنا حممد بن حريث ثنا عمرو بن علي مسعت حيىي بن سعيد يقول مات  5154] 

 أبو عبيدة وهو بن مثان ومخسني سنة 
 

الدمشقي ثنا الوليد بن مسلم  [ أخربان أمحد العنزي ثنا عثمان بن سعيد ثنا سليمان بن عبد الرمحن 5155] 
الدمشقي عن سعيد بن عبد العزيز قال مات أبو عبيدة اجلراح ابألردن سنة مثان عشرة وصلى عليه معاذ بن جبل 

 رضى هللا تعاىل عنهما 
 

[ حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا احلسن بن علي بن عفان ثنا أبو أسامة ثنا عمر بن محزة ثنا سامل  5156] 
عبد هللا أن عبد هللا بن عمر أخربهم أن عمر بن اخلطاب قال ما تعرضت لإلمارة وما أحببتها غري أن انسا من أهل  بن

جنران أتوا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فاشتكوا إليه عاملهم فقال ألبعثن عليكم األمني قال عمر فكنت فيمن 
 الشيخني ومل خيرجاه  تطاول رجاء أن يبعثين فبعث أاب عبيدة صحيح على شرط

 
[ أخربان محزة بن العباس ثنا إبراهيم بن اهليثم البلدي ثنا اهليثم بن مجيل ثنا املبارك بن فضالة عن احلسن  5157] 

قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ما من صحايب أحد إال ولو شئت ألخذت عليه يف بعض خلقه غري أيب عبيدة 
 ورواته ثقات  بن اجلراح هذا مرسل غريب

 
[ أخربين علي بن املؤمل ثنا أيب ثنا عمرو بن حممد العثماين ثنا عمرو بن خالد حدثين حممد بن يوسف بن  5158] 

اثبت عن سهل بن سعد قال قال أبو بكر الصديق أليب عبيدة ملا وجهه إىل الشام إين أحب أن تعلم كرامتك علي 
ض رجل من املهاجرين وال غريهم أعدله بك وال هذا يعين عمر وله من ومنزلتك مين والذي نفسي بيده ما على األر 

 املنزلة عندي إال دون ما لك 
 

[ أخربان أمحد بن حممد بن سلمة العنزي ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ثنا أبو سلمة بن موسى بن إمساعيل  5159] 
طلحة عن عائشة رضى هللا تعاىل عنها قالت  ثنا عبد هللا بن املبارك أان إسحاق بن حيىي بن طلحة حدثين عيسى بن

حدثين أبو بكر قال كنت يف أول من فاء يوم أحد وبني يدي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم رجل يقاتل عنه وأراه قال 



وحيميه قال فقلت كن طلحة حيث فاتين ما فاتين قال وبيين وبني املشرق رجل ال أعرفه وأان أقرب إىل رسول هللا صلى 
عليه وسلم منه وهو خيطف السعي خطفا ال أخطفه فإذا هو أبو عبيدة بن اجلراح فدفعنا إىل رسول هللا صلى هللا  هللا

عليه وسلم مجيعا وقد كسرت رابعيته وشج يف وجهه وقد دخل يف وجنتيه حلقتان من حلق املغفر فقال لنا رسول هللا 
فلم ينظر إليه فأقبلنا على رسول هللا صلى هللا عليه صلى هللا عليه وسلم عليكم بصاحبكم يريد طلحة وقد نزف 

وسلم وأردت ما أراد أبو عبيدة وطلب إيل فلم يزل حىت تركته وكان حلقته قد نشبت وكره أن يزعزعها بيده فيؤذي 
لى النيب صلى هللا عليه وسلم فأزم عليه بثنيته وهنض ونزعها وابتدرت ثنيته فطلب إيل ومل يدعين حىت تركته فأكار ع

األخرى فصنع مثل ذلك ونزعها وابتدرت ثنيته فكان أبو عبيدة اهتم الثنااي هذا حديث صحيح على شرط الشيخني 
 ومل خيرجاه 

 
[ فحدثنا بشرح هذا احلديث أبو عبد هللا األصبهاين ثنا احلسن ثنا احلسني ثنا حممد بن عمر ثنا حممد بن  5160] 

يدة عامر بن اجلراح مع عثمان بن مظعون وعبد الرمحن بن عوف وأصحاهبم صاحل عن يزيد بن رومان قال أسلم أبو عب
قبل دخول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم دار األرقم هاجر أبو عبيدة إىل أرض احلبشة اهلجرة الثانية وشهد أبو 

زع بثنيتيه حلقيت عبيدة بدرا وأحدا وثبت يوم أحد مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حني اهنزم الناس وهو الذي ن
مغفر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اللتني كانتا دخلتا يف وجنتيه فسقطت ثنيتا أيب عبيدة رضى هللا تعاىل عنه بنزعه 

 ذلك فكان أبو عبيدة أثرم الثنااي 
 

بو حيىي [ حدثين أبو زرعة الرازي ثنا عمرو بن إدريس الضبعي مبصر ثنا إسحاق بن إبراهيم بن نصري ثنا أ 5161] 
 الوقار مسعت عبد هللا بن وهب يقول كان نقش خامت أيب عبيدة بن اجلراح الوفاء عزيز 

 
[ حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا احلسن بن علي بن عفان العامري ثنا حيىي بن آدم ثنا إسرائيل عن  5162] 

قال جاء العاقب والسيد صاحبا جنران إىل أيب إسحاق عن صلة بن زفر عن عبد هللا بن مسعود رضى هللا تعاىل عنه 
النيب صلى هللا عليه وسلم يريدان أن يالعناه فقال أحدمها لصاحبه ال تفعل فوهللا لئن كان نبيا فلعننا ال نفلح حنن وال 

عقبنا من بعدان فقاال بل نعطيك ما سألت وابعث معنا رجال أمينا حق أمني قال فاستشرف هلا أصحاب رسول هللا 
 عليه وسلم فقال قم اي أاب عبيدة بن اجلراح فلما قفى قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هذا أمني هذه صلى هللا

األمة قد اتفق الشيخان على إخراج هذا احلديث خمتصرا يف الصحيحني من حديث الثوري وشعبة عن أيب إسحاق عن 
ر عن عبد هللا وساق احلديث أمت مما عند الثوري صلة بن زفر عن حذيفة وقد خالفهما إسرائيل فقال عن صلة بن زف

 وشعبة فأخرجته ألنه على شرطهما صحيح 
 

[ أخربان أبو عبد هللا الصفار ثنا إمساعيل بن إسحاق القاضي ثنا سليمان بن حرب ثنا محاد بن سلمة عن  5163] 
عليه وسلم فقالوا ابعث معنا رجال  اثبت عن أنس رضى هللا تعاىل عنه أن أهل اليمن قدموا على رسول هللا صلى هللا

يعلمنا القرآن فأخذ بيد أيب عبيدة فأرسله معهم وقال هذا أمني هذه األمة صحيح على شرط مسلم ومل خيرجاه بذكر 
 القرآن 

 



[ أخربان أبو عمرو بن إمساعيل ثنا حممد بن إسحاق ثنا زايد بن أيوب ثنا حممد بن فضيل ثنا إمساعيل بن  5164] 
مسلم البطني عن أيب البحرتي قال قال أبو بكر الصديق أليب عبيدة رضى هللا تعاىل عنهما هل أابيعك فإين مسيع عن 

مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول إنك أمني هذه األمة فقال أبو عبيدة كيف أصلي بني يدي رجل أمره 
 مل خيرجاه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن يؤمنا حني قبض صحيح اإلسناد و 

 
[ أخربين حممد بن يعقوب املقري ثنا حممد بن إسحاق بن إبراهيم ثنا قتيبة بن سعد ثنا كثري بن هاشم ثنا  5165] 

جعفر بن برقان ثنا اثبت بن احلجاج قال بلغين أن عمر بن اخلطاب قال لو أدركت أاب عبيدة بن اجلراح الستخلفته 
 ني هللا وأمني رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وما شاورت فإن سألت عنه قلت استخلفت أم

 
[ أخربان أبو بكر أمحد بن إسحاق أان زايد بن اخلليل ثنا سهل بن بكار ثنا عبد العزيز بن أيب حازم عن  5166] 

سهيل عن أبيه عن أيب هريرة رضى هللا تعاىل عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال نعم الرجل أبو بكر نعم 
عمر نعم الرجل أبو عبيدة بن اجلراح نعم الرجل أسيد بن حضري نعم الرجل اثبت بن قيس نعم الرجل معاذ بن  الرجل

 جبل نعم الرجل معاذ بن عمرو بن اجلموح صحيح على شرط مسلم ومل خيرجاه 
 

عن اثبت عن  [ حدثنا بكر بن حممد الصرييف ثنا أبو قالبة ثنا أبو ربيعة فهد بن عون ثنا محاد بن سلمة 5167] 
أنس رضى هللا تعاىل عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم آخى بني أيب طلحة وبني أيب عبيدة صحيح على شرط 

 مسلم ومل خيرجاه 
 

 ذكر مناقب أحد الفقهاء الستة من الصحابة معاذ بن جبل رضى هللا تعاىل عنه 
اجلبار ثنا يونس بن بكري عن بن إسحاق يف تسمية  [ حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن عبد 5168] 

من شهد العقبة معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس بن عائذ بن عدي بن كعب بن غنم بن سعد بن علي بن أسد بن 
ساردة بن يزيد بن جشم وكان يف بين سلمة شهد بدرا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم واملشاهد كلها ومات 

 يف خالفة عمر بن اخلطاب رضى هللا تعاىل عنه وإمنا أدعته بنو سلمة ألنه كان آخى رجال منهم  بعمواس عام الطاعون
 

 [ مسعت أاب العباس مسعت العباس مسعت حيىي بن معني يقول كنية معاذ بن جبل أبو عبد الرمحن  5169] 
 

مسعت مالك بن أنس يقول إن [ أخربين عبد هللا بن يعقوب الفارسي ثنا يعقوب بن سفيان ثنا بن بكري  5170] 
 معاذ بن جبل هلك وهو بن مثان وعشرين سنة وهو إمام العلماء برتوة 

 
[ أخربان أبو جعفر البغدادي ثنا أبو عالثة ثنا أيب ثنا بن هليعة عن أيب األسود عن عروة قال معاذ بن جبل  5171] 

ن أسد بن ساردة بن يزيد بن جشم شهد بن عمرو بن عائذ بن عدي بن كعب بن عمرو بن أدى بن سعد بن علي ب
 بدرا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

 



[ أخربين إمساعيل بن حممد بن الفضل ثنا جدي ثنا إبراهيم احلزامي حدثين حممد بن فليح عن موسى بن  5172] 
عشرة يف طاعون  عقبة قال معاذ بن جبل بن عمرو أحد بين سلمة بن اخلزرج يكىن أاب عبد الرمحن مات سنة مثان

 عمواس وهو بن مثان وثالثني سنة 
 

[ فحدثنا حممد بن احلسن ثنا علي بن عبد العزيز ثنا حجاج بن منهال ثنا محاد بن سلمة عن علي بن زيد  5173] 
عن سعيد بن املسيب قال رفع عيسى بن مرمي وهو بن ثالث وثالثني سنة ومات معاذ بن جبل وهو بن ثالث وثالثني 

 هللا تعاىل عنه سنة رضى 
 

[ وأخربان أبو عبد هللا حممد بن يعقوب ثنا السدي بن خزمية ثنا سعيد بن أيب مرمي أان حيىي بن أيوب عن  5174] 
عمارة بن غزية أنه أخربه عن حيىي بن سعيد األنصاري قال تويف معاذ بن جبل وهو بن مثان وعشرين سنة والذي 

 ة يعرف يف سنه أنه بن اثنتني وثالثني سن
 

[ أخربين أبو احلسني بن يعقوب احلافظ ثنا حممد بن إسحاق ثنا يعقوب بن إبراهيم حدثين حيىي بن بكري  5175] 
 مسعت مالك بن أنس يقول إن معاذ بن جبل هلك وهو بن مثان وعشرين وهو إمام العلماء برتوة 

 
ل ثنا إبراهيم عن حيىي بن سعيد قال [ أخربين حممد بن املؤمل حدثنا الفضل بن حممد ثنا أمحد بن حنب 5176] 

 قبض معاذ بن جبل وهو بن ثالث أو أربع وثالثني سنة هذا القول من حيىي بن سعيد أقرب إىل الصحة من الذي تقدم 
 

[ حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أان حممد بن عبد هللا بن عبد احلكم أان بن وهب أخربين مالك بن  5177] 
دينار عن أيب إدريس اخلوالين قال دخلت مسجد دمشق فإذا أان برجل براق الثنااي طويل  أنس عن أيب حازم بن

الصمت وإذا الناس معه إذا اختلفوا يف شيء أسندوه إليه وصدروا عن رأيه فسألت عنه فقيل معاذ بن جبل رضى هللا 
 تعاىل عنه 

 
ثنا علي بن سعيد البغدادي ثنا ضمرة عن يعقوب [ أخربان أبو إسحاق إبراهيم بن حممد بن حيىي ثنا الثقفي  5178] 

 بن عطاء عن أبيه قال قرب معاذ بن جبل رضى هللا تعاىل عنه بقصر خالد 
 

[ حدثين علي بن محشاذ ثنا عبد هللا بن أمحد بن حنبل حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان معمر عن الزهري عن  5179] 
هللا تعاىل عنه شااب مجيال مسحا من خري شباب قومه ال يسأل شيئا  أيب بن كعب بن مالك قال كان معاذ بن جبل رضى

 إال أعطاه حىت أدان دينا أغلق ماله 
 

[ أخربين أمحد بن حممد العنزي ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ثنا عبد هللا بن صاحل حدثين الليث عن  5180] 
عن عبد هللا بن عمر أنه مر مبعاذ بن جبل وهو  احلارث بن يعقوب عن قيس بن رافع عن عبد الرمحن بن جبري بن نفري

 قائم على اببه يشري بيده كأنه حيدث نفسه فقال له عبد هللا ما شأنك اي أاب عبد الرمحن كأنك حتدث نفسك 



 
[ أخربان أبو جعفر البغدادي ثنا أبو عالثة ثنا أيب ثنا بن هليعة عن أيب األسود عن عروة قال كان رسول هللا  5181] 

هللا عليه وسلم استخلف معاذ بن جبل رضى هللا تعاىل عنه على أهل مكة حني خرج إىل حنني وأمره رسول هللا صلى 
صلى هللا عليه وسلم أن يعلم الناس القرآن وأن يفقههم يف الدين مث صدر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عامدا إىل 

 املدينة وخلف معاذ بن جبل على أهل مكة 
 

ان أبو بكر بن إسحاق أان علي بن عبد العزيز ثنا شاذ بن الفياض ثنا أبو قحذم النضر بن معبد عن [ أخرب  5182] 
أيب قالبة عن بن عمر رضى هللا تعاىل عنهما قال مر عمر مبعاذ بن جبل رضى هللا تعاىل عنهما وهو يبكي فقال ما 

لرايء شرك وأحب العبيد إىل هللا تبارك وتعاىل يبكيك فقال حديث مسعته من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إن أدىن ا
األتقياء األخفياء الذين إذا غابوا مل يفتقدوا وإذا شهدوا مل يعرف أولئك أئمة اهلدى ومصابيح العلم صحيح اإلسناد 

 ومل خيرجاه 
 

حلافظ ثنا [ أخربان أبو نعيم حممد بن عبد الرمحن بن نصر الغفاري مبرو ثنا عبدان بن حممد بن عيسى ا 5183] 
قتيبة بن سعد ثنا الليث عن معاوية بن صاحل عن ربيعة بن يزيد عن أيب إدريس اخلوالين عن يزيد بن عمري قال ملا 
حضر معاذ بن جبل رضى هللا تعاىل عنه املوت قيل له أوصنا اي أاب عبد الرمحن قال أجلسوين فإن العلم واإلميان 

ث مرات فالتمسوا العلم عند أربعة عند عومير أيب الدرداء وعند سلمان مكاهنما من ابتغامها وجدمها يقول ذلك ثال
الفارسي وعند عبد هللا بن مسعود وعند عبد هللا بن سالم الذي كان يهوداي فأسلم فإين مسعت رسول هللا صلى هللا 

 عليه وسلم يقول أنه عاشر عشرة يف اجلنة 
 

ثنا يوسف بن سعيد املصيصي حدثين عبيد بن متيم ثنا  [ حدثنا احلسني بن علي ثنا حممد بن املسيب 5184] 
األوزاعي عن عبادة بن نسي عن بن غنم مسعت أاب عبيدة وعبادة بن الصامت وحنن عند أيب عبيدة يقوالن قال رسول 

 ة هللا صلى هللا عليه وسلم معاذ بن جبل أعلم األولني واآلخرين بعد النبيني واملرسلني وإن هللا يباهي به املالئك
 

[ أخربان إبراهيم بن حممد بن حيىي ثنا املؤمل بن احلسن ثنا احلسن بن حممد الزعفراين ثنا بن علية عن أيوب  5185] 
عن محيد بن هالل أن معاذ بن جبل تفل عن ميينه مث قال ما فعلت هذا منذ أسلمت وصحبت النيب صلى هللا عليه 

 وسلم 
 

ب ثنا حبر بن نصر أان بن وهب أخربين عثمان بن عطاء عن أبيه أن معاذ [ حدثنا أبو العباس حممد بن يعقو  5186] 
بن جبل رضى هللا تعاىل عنه قام يف اجليش الذي كان عليه حني وقع الوابء فقال اي أيها الناس هذه رمحة ربكم ودعوة 

من هذه الرمحة فبينا  نبيكم ووفاة الصاحلني قبلكم مث قال معاذ وهو خيطب اللهم أدخل على آل معاذ نصيبهم األوىف
هو كذلك إذ أيت فقيل طعن ابنك عبد الرمحن فلما أن رأى أابه معاذا قال يقول عبد الرمحن اي أبت احلق من ربك 

فال تكونن من املمرتين قال يقول معاذ ستجدين إن شاء هللا من الصابرين فمات من اجلمعة إىل اجلمعة آل معاذ كلهم 
 مث كان هو آخرهم 



 
حدثين أبو بكر بن ابلويه ثنا عبد هللا بن أمحد بن حنبل حدثين أيب ثنا عبد الرمحن بن مهدي ثنا موسى [  5187] 

بن علي بن رابح اللخمي عن أبيه أن عمر بن اخلطاب رضى هللا تعاىل عنه خطب الناس فقال من أراد أن يسأل عن 
يأت معاذ بن جبل ومن أراد أن يسأل عن املال القرآن فليأت أيب بن كعب ومن أراد أن يسأل عن احلالل واحلرام فل

 فليأتين فإن هللا تعاىل جعلين خازان 
 

[ حدثين حممد بن صاحل بن هانئ ثنا حيىي بن حممد بن حيىي الشهيد ثنا مسدد ثنا إمساعيل بن علية عن  5188] 
معاذا كان أمة قانتا هلل منصور بن عبد الرمحن عن الشعيب حدثين فروة بن نوفل األشجعي قال قال بن مسعود إن 

حنيفا فقلت يف نفسي غلط أبو عبد الرمحن إمنا قال هللا عز وجل إن إبراهيم كان أمة قانتا هلل اآلية قال أتدري ما 
األمة وما القانت فقلت هللا أعلم قال األمة الذي يعلم اخلري والقانت املطيع هلل ولرسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

جبل كان معلم اخلري وكان مطيعا هلل ولرسوله صلى هللا عليه وسلم هكذا رواه شعبة عن فراس  وكذلك كان معاذ بن
 عن الشعيب عن مسروق عن عبد هللا وأسنده يف آخره 

 
[ أخربانه أمحد بن جعفر القطيعي ثنا عبد هللا بن أمحد بن حنبل حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة  5189] 

لشعيب عن مسروق عن عبد هللا قال إن معاذا كان أمة قانتا قال فقال له رجل من أشجع مسعت فراسا حيدث عن ا
يقال له فروة بن نوفل إمنا ذاك إبراهيم صلى هللا عليه وسلم فقال عبد هللا نسي من نسي إان كنا نشبهه إببراهيم وسئل 

 عليه وسلم صحيح على شرط الشيخني ومل عبد هللا عن األمة فقال معلم اخلري والقانت املطيع هلل ولرسوله صلى هللا
 خيرجاه 

 
[ فحدثين أبو القاسم احلسن بن حممد السكوين ابلكوفة ثنا عبيد بن غنام بن حفص بن غياث النخعي  5190] 

حدثين أيب عن أبيه عن األعمش عن أيب وائل عن عبد هللا رضى هللا تعاىل عنه قال ملا قبض النيب صلى هللا عليه وسلم 
فوا أاب بكر رضى هللا تعاىل عنه وكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بعث معاذا إىل اليمن فاستعمل أبو بكر واستخل

رضى هللا تعاىل عنهما عمر على املوسم فلقي معاذا مبكة ومعه رقيق فقال ما هؤالء فقال هؤالء أهدوا يل وهؤالء أليب 
قال فلقيه من الغد فقال اي بن اخلطاب لقد رأيتين البارحة وأان أنزو بكر فقال له عمر إين أرى لك أن أتيت هبم أاب بكر 

إىل النار وأنت آخذ حبجزيت وما أراين إال مطيعك قال فأتى هبم أاب بكر فقال هؤالء أهدوا يل وهؤالء لك قال فإان قد 
 عز وجل فقال فأنتم سلمنا لك هديتك فخرج معاذ إىل الصالة فإذا هم يصلون خلفه فقال معاذ ملن تصلون قالوا هلل

 له فأعتقهم صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه 
 

[ حدثنا علي بن محشاذ ثنا احلسن بن سهل اجملوز ثنا أبو عاصم ثنا موسى بن علي بن رابح اللخمي عن  5191] 
بن كعب  أبيه أن عمر بن اخلطاب رضى هللا تعاىل عنه خطب الناس فقال من أراد أن يسأل عن القرآن فليأت أيب

ومن أراد أن يسأل عن احلالل واحلرام فليأت معاذ بن جبل ومن أراد أن يسأل عن الفرائض فليأت زيد بن اثبت ومن 
 أراد أن يسأل عن املال فليأتين فإين له خازن صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه 

 



ثنا إبراهيم بن موسى ثنا هشام بن [ حدثنا أبو بكر أمحد بن إسحاق اإلمام أن احلسن بن علي بن زايد  5192] 
يوسف عن معمر عن الزهري عن عبد الرمحن بن كعب بن مالك عن أبيه قال كان معاذ بن جبل رضى هللا تعاىل عنه 
شااب حليما مسحا من أفضل شباب قومه ومل يكن ميسك شيئا فلم يزل يدان حىت أغرق ماله كله يف الدين فأتى النيب 

اؤه فلو تركوا أحدا من أجل أحد لرتكوا معاذ من أجل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فباع صلى هللا عليه وسلم غرم
 هلم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ماله حىت قام معاذ بغري شيء هذا حديث صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه 

 
يزيد القطان ابلرقة ثنا عمرو بن بكر [ حدثنا أبو علي احلسني بن علي احلافظ أان احلسني بن عبد هللا بن  5193] 

السكسكي ثنا جماشع بن عمرو األسدي ثنا الليث بن سعد عن عاصم بن عمر بن قتادة عن حممود بن لبيد عن معاذ 
بن جبل أنه مات له بن فكتب إليه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يعزيه عليه بسم هللا الرمحن الرحيم من حممد رسول 

ن جبل سالم عليك فإين امحد هللا إليك الذي ال إله إال هو أما بعد فأعظم هللا لك األجر وأهلمك الصرب هللا إىل معاذ ب
ورزقنا وإايك الشكر فإن أنفسنا وأموالنا وأهلينا وأوالدان من مواهب هللا عز وجل اهلنيئة وعواريه املستودعة متعك به 

واهلدى أن احتسبته فاصرب وال حيبط جزعك أجرك فتندم يف غبطة وسرور وقبضه منك أبجر كبري الصالة والرمحة 
وأعلم أن اجلزع ال يرد شيئا وال يدفع حزان وما هو انزل فكان قد والسالم غريب حسن إال أن جماشع بن عمرو ليس 

 من شرط هذا الكتاب 
 

يد املقري ثنا حيوة بن [ أخربان احلسني بن احلسن بن أيوب ثنا أبو حيىي بن أيب ميسرة ثنا عبد هللا بن يز  5194] 
شريح مسعت عقبة بن مسلم يقول حدثين أبو عبد الرمحن احلبلي عن الصناحبي عن معاذ بن جبل رضى هللا تعاىل عنه 
قال أخذ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بيدي يوما مث قال اي معاذ وهللا أين ألحبك فقلت له أبيب وأمي اي رسول هللا 

وصيك اي معاذ ال تدعن يف دبر كل صالة أن تقول اللهم أعين على ذكرك وشكرك وحسن وأان وهللا أحبك فقال وأ
عبادتك وأوصى بذلك معاذ الصناحبي وأوصى الصناحبي أاب عبد الرمحن احلبلي وأوصى أبو عبد الرمحن عقبة بن 

 مسلم صحيح اإلسناد ومل خيرجاه 
 

نا احلسن بن اجلهم ثنا احلسني بن الفرج ثنا حممد بن عمر [ حدثنا أبو عبد هللا حممد بن أمحد األصبهاين ث 5195] 
حدثين عيسى بن النعمان عن معاذ بن رفاعة عن جابر بن عبد هللا رضى هللا تعاىل عنهما قال كان معاذ بن جبل من 

حىت أحسن الناس وجها وأحسنهم خلقا وأمسحهم كفافا دان دينا كثريا فلزمه غرماؤه حىت تغيب عنهم أايما يف بيته 
استعدى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم غرماؤه فأرسل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إىل معاذ يدعوه فجاء ومعه 
غرماؤه فقالوا اي رسول هللا خذ لنا حقنا منه فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم رحم هللا من تصدق عليه فتصدق 

نا حبقنا منه قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اصرب هلم اي معاذ قال عليه انس وأىب آخرون وقالوا اي رسول هللا خذ ل
فخلعه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من ماله فدفعه إىل غرمائه فاقتسموه بينهم فأصاهبم مخسة أسباع حقوقهم قالوا 

فانصرف معاذ إىل بين  اي رسول هللا بعه لنا قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خلوا عليه فليس لكم عليه سبيل
سلمة فقال له قائل اي أاب عبد الرمحن لو سألت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقد أصبحت اليوم معدما فقال ما  

كنت ألسأله قال فمكث أايما مث دعاه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فبعثه إىل اليمن وقال لعل هللا أن جيربك ويؤدي 
ىل اليمن فلم يزل هبا حىت تويف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فواىف السنة اليت حج عنك دينك قال فخرج معاذ إ



فيها عمر بن اخلطاب رضى هللا تعاىل عنه مكة فاستعمله أبو بكر رضى هللا تعاىل عنه على احلج فالتقيا يوم الرتوية هبا 
أخلدا إىل األرض يتحداثن فرأى عمر عند فاعتنقا وعزى كل واحد منهما صاحبه برسول هللا صلى هللا عليه وسلم مث 

 معاذ غلماان فقال ما هؤالء مث ذكر األحرف اليت ذكرهتا فيما تقدم 
 

 ذكر مناقب الفضل بن عباس بن عبد املطلب رضى هللا تعاىل عنهما
لعباس [ أخربين أمحد بن يعقوب الثقفي ثنا موسى بن زكراي التسرتي ثنا خليفة بن خياط قال والفضل بن ا 5196] 

بن عبد املطلب بن هاشم يكىن أاب حممد غزا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مكة وحنينا وثبت معه حني ويل 
الناس منهزمني وشهد معه حجة الوداع وكان فيمن غسل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وويل دفنه مث خرج إىل الشام 

شرة من اهلجرة وذلك يف خالفة عمر بن اخلطاب رضى هللا تعاىل جماهدا بناحية األردن يف طاعون عمواس سنة مثان ع
 عنه 

 
[ مسعت أاب العباس حممد بن يعقوب مسعت العباس يقول مسعت حيىي بن معني يقول قتل الفضل بن عباس  5197] 

 يوم الريموك يف عهد أيب بكر الصديق رضى هللا تعاىل عنه 
 

ظ أان الثقفي ثنا عبيد هللا بن سعد الزهري ثنا عمي يعقوب بن إبراهيم [ أخربين أبو احلسني بن يعقوب احلاف 5198] 
عن أبيه عن إسحاق قال الفضل بن عباس بن عبد املطلب كنيته أبو حممد وأمه أم الفضل وامسها لبابة بنت احلارث 

ن عباس عن قتل يف خالفة أيب بكر مع خالد بن الوليد قد حدث أبوه العباس بن عبد املطلب وأخوه عبد هللا ب
 الفضل بن عباس أما حديث أبيه العباس عنه 

 
[ فأخربانه أبو عبد هللا حممد بن عبد هللا الصفار ثنا أبو إمساعيل حممد بن إمساعيل ثنا أيوب بن سليمان بن  5199] 

معبد موىل بالل حدثين أبو بكر بن أيب أويس عن سليمان بن بالل قال وقال حيىي بن سعيد أخربين أبو الزبري أن أاب 
عبد هللا بن عباس أخربه أنه مسع عبد هللا بن عباس حيدث عن العباس بن عبد املطلب أنه قال ملا كان يوم عرفة 

والفضل رديف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم والناس كثري حول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فلما كثر الناس قلت 
 عليه وسلم فقال الفضل دفع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ودفع سيحدثين الفضل عما صنع رسول هللا صلى هللا

الناس معه فجعل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ميسك بزمام بعريه وجعل ينادي الناس عليكم السكينة فلما بلغ 
املشعر  املزدلفة نزل فصلى املغرب والعشاء اآلخرة مجيعا حىت إذا طلع الفجر صلى الصبح مث وقف ابملزدلفة عند

احلرام مث دفع ودفع الناس معه ميسك بزمام بعريه وجعل يقول أيها الناس عليكم السكينة حىت إذا بلغ حمسرا أوضع 
شيئا وجعل يقول عليكم حبصى اخلذف صحيح على شرط الشيخني فقد روى غري أيب الزبري عن أيب معبد ومل خيرجاه 

الصحيحني من حديث عطاء وأيب معبد عن بن عباس بلفظتني وأما حديث أخيه عبد هللا بن عباس فإنه خمرج يف 
 عليكم السكينة وكان يرمي اجلمرة وهذا مل خيرجاه 

 
[ حدثنا أبو الطيب احلريب ثنا حممد بن عبد هللا ثنا حممش بن عصام ثنا حفص بن عبد هللا حدثين إبراهيم  5200] 

ن بن عباس رضي هللا عنهما أن الفضل كان رديف بن طهمان عن احلسن بن عمارة عن احلكم بن عتبة عن طاوس ع



رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ليلة مجع فلما أفاض رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال أيها الناس عليكم ابلسكينة 
 فإن الرب ليس إبيضاع اخليل واإلبل 

 
 ذكر مناقب شرحبيل بن حسنة رضى هللا تعاىل عنه 

ابلويه ثنا إبراهيم بن إسحاق احلريب ثنا مصعب بن عبد هللا الزبريي قال شرحبيل بن [ حدثين أبو بكر بن  5201] 
حسنة قيل أمه كانت حتت سفيان بن معمر بن حبيب بن وهب بن حذافة بن مجع وهاجرت مع سفيان وأما أبو 

ميل ذو القلبني من شرحبيل فهو عبد هللا بن املطاع بن عمرو من اليمن وسفيان هذا هو مجيل بن معمر وكان يقال جل
عقله حىت قال هللا ما جعل هللا لرجل من قلبني يف جوفه وشهد مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حنينا ومات 

 شرحبيل بن حسنة يوم الريموك يف خالفة عمر رضى هللا تعاىل عنه سنة مثان عشرة 
 

حممد بن عمر قال وشرحبيل بن حسنة وحسنة  [ أخربان أبو عبد هللا األصبهاين ثنا احلسن ثنا احلسني ثنا 5202] 
أمه وهي عدولية وأبو شرحبيل عبد هللا بن املطاع بن عمرو من كندة حليف لبين زهرة يكىن أاب عبد هللا وهو من 

 مهاجري احلبشة اهلجرة الثانية 
 

زايد بن عبد هللا  [ أخربين احلسني بن علي التميمي ثنا أمحد بن حممد بن احلسني بن عمر بن زرارة ثنا 5203] 
البكائي عن حممد بن إسحاق يف تسمية من هاجر إىل احلبشة شرحبيل بن حسنة هاجرت أمه حسنة إىل أرض احلبشة 

 مع زوجها سفيان بن معمر بن حبيب بن وهب بن حذافة بن مجع 
 

هللا بن املطاع بن [ أخربين أمحد بن يعقوب ثنا موسى بن زكراي ثنا خليفة بن خياط قال شرحبيل بن عبد  5204] 
عمرو بن عبد العزيز وأمه حسنة ووالؤها لعثمان بن حبيب وتويف شرحبيل بن حسنة يف طاعون عمواس سنة مثان 

 عشرة وهو بن سبع وستني سنة 
 

[ أخربان حممد بن القاسم بن عبد الرمحن العتكي ثنا الفضل بن حممد الشعراين ثنا نعيم بن محاد ثنا بن  5205] 
معمر عن الزهري عن عروة أن النجاشي بعث أم حبيبة رضى هللا تعاىل عنها إىل النيب صلى هللا عليه وسلم  املبارك عن

 مع شرحبيل بن حسنة 
 

[ أخربان أبو عبد هللا األصبهاين ثنا احلسن بن اجلهم ثنا احلسني بن الفرج ثنا حممد بن عمر قال كان  5206] 
أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وغزا معه غزوات وهو أحد شرحبيل بن حسنة رضى هللا تعاىل عنه من 

 األمراء الذين عقد هلم أبو بكر الصديق رضى هللا تعاىل عنه على الشام 
 

[ أخربين حامد بن حممد اهلروي ثنا علي بن عبد العزيز ثنا مسلم بن إبراهيم ثنا مهام ثنا قتادة ومطر الوراق  5207] 
الرمحن بن غنم قال وقع الطاعون ابلشام فخطبنا عمرو بن العاص فقال إن هذا  عن شهر بن حوشب عن عبد

الطاعون رجس ففروا منه يف األودية والشعاب فبلغ ذلك شرحبيل بن حسنة فقال كذب عمرو صحبت رسول هللا 



اة الصاحلني صلى هللا عليه وسلم وعمرو أضل من مجل أهله ولكنه رمحة ربكم ودعوة نبيكم صلى هللا عليه وسلم ووف
 قبلكم 

 
 ذكر مناقب أيب جندل بن سهيل بن عمرو رضى هللا تعاىل عنه 

[ أخربين أمحد بن يعقوب ثنا موسى بن زكراي ثنا خليفة بن خياط قال أبو جندل بن سهيل بن عمرو امسه  5208] 
جندل فاختة من بين عبد هللا بن سهيل بن عمرو بن عبد مشس بن نضر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي وأم أيب 

نوفل بن عبد مناف شهد بدرا وكان مع املشركني فلما نزل ببدر هرب إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم واستشهد 
 يوم اليمامة هكذا وجدت وفاته يف اتريخ شباب وأظنه واهم يف وقت وفاته 

 
حممد بن عمر قال أبو جندل بن سهيل بن [ فقد حدثناه أبو عبد هللا األصبهاين ثنا احلسن ثنا احلسني ثنا  5209] 

عمرو أسلم قدميا مبكة فحبسه أبوه سهيل بن عمرو وأوثقه يف احلديد ومنعه اهلجرة فلما نزل رسول هللا صلى هللا عليه 
وسلم احلديبية وأاته سهيل بن عمرو فقاضاه على ما قاضاه عليه أقبل أبو جندل يرسف يف قيوده إىل رسول هللا صلى 

ه وسلم فرده رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إىل أبيه ألن الصلح كان بينهم مث أفلت بعد ذلك فلحق أبيب هللا علي
بصري وهو ابلعيص وقد اجتمع إليه مجاعة من املسلمني وكانوا كلما مرت هبم عري لقريش اعرتضوها فقتلوا من قدروا 

ل مع أيب بصري حىت مات أبو بصري فقدم أبو جندل عليه منهم وأخذوا ما قدروا عليه من متاعهم فلم يزل أبو جند
ومن كان معه من املسلمني ابملدينة على عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فلم يزل يغزو معه وجياهد بعده يف سبيل 

 هللا حىت مات ابلشام يف طاعون عمواس سنة مثان عشرة يف خالفة عمر بن اخلطاب رضى هللا تعاىل عنه 
 

 حلارث بن هشام املخزومي رضى هللا تعاىل عنه ذكر مناقب ا
[ حدثنا أبو عبد هللا األصبهاين ثنا احلسن بن اجلهم ثنا احلسني بن الفرج ثنا حممد بن عمر قال احلارث بن  5210] 

 هشام بن املغرية بن عبد هللا بن عمر بن خمزوم فحدثين سليط بن مسلم عن عبد هللا بن عكرمة قال ملا كان يوم الفتح
دخل احلارث بن هشام وعبد هللا بن أيب ربيعة على أم هانئ بنت أيب طالب رضى هللا تعاىل عنها فاستجارا هبا فقاال 
حنن يف جوارك فأجارهتما فدخل عليهما علي بن أيب طالب رضى هللا تعاىل عنه فنظر إليهما فشهر عليهما السيف 

ناس لتبدأن يب قبلهما فقال جتريين املشركني فخرج قالت أم فتفلت عليهما واعتنقته وقالت تصنع يب هذا من بني ال
هانئ فأتيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقلت اي رسول هللا ما لقيت من بن أمي علي ما كدت أفلت منه آجرت 

من  محوين يل من املشركني فانفلت عليهما ليقتلهما فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ما كان ذلك له قد آجران
أجرت وآمنا من آمنت فرجعت إليهما فأخربهتما فانصرفا إىل منازهلما فقيل لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم احلارث 

بن هشام وعبد هللا بن أيب ربيعة جالسان يف انديهما متنضلني يف املأل املزعفرة فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ال 
ن هشام وجعلت استحيي أن يراين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأذكر رؤيته سبيل إليهما قد آمنامها قال احلارث ب

إايي يف كل موطن من املشركني مث أذكر بره ورمحته فألقاه وهو داخل املسجد فتلقاين ابلبشر ووقف حىت جئته 
ث فوهللا ما فسلمت عليه وشهدت شهادة احلق فقال احلمد هلل الذي هداك ما كان مثلك جيهل اإلسالم قال احلار 

رأيت مثل اإلسالم جهل قال بن عمر وحدثين الضحاك بن عثمان أخربين عبد هللا بن عبيد بن عمري مسعت عبد 
الرمحن بن احلارث بن هشام حيدث عن أبيه قال رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف حجته وهو واقف على 



هللا ولوال أين أخرجت منك ما خرجت قال فقلت اي ليتنا  راحلته وهو يقول وهللا إنك خلري األرض وأحب األرض إىل
نفعل فارجع إليها فإهنا منبتك ومولدك فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إين سألت ريب عز وجل فقلت اللهم إنك 

بعد  أخرجتين من أحب أرضك إيل فأنزلين أحب األرض إليك فأنزلين املدينة قال بن عمر ومل يزل احلارث مقيما مبكة
أن أسلم حىت تويف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فلما جاء كتاب أيب بكر الصديق رضى هللا تعاىل عنه يستنفر 
املسلمني إىل غزو الروم قدم بن هشام وعكرمة بن أيب جهل وسهيل بن أيب عمرو على أيب بكر املدينة فأاتهم يف 

مع املسلمني غزاة إىل الشام فشهد احلارث بن هشام فحل منازهلم فرحب هبم وسلم عليهم وسر مبكاهنم مث خرجوا 
وأجنادين ومات ابلشام يف طاعون عمواس سنة مثان عشرة فخلف عمر بن اخلطاب على امرأته فاطمة بنت الوليد بن 

 املغرية وهي أم عبد هللا بن احلارث وكان عبد الرمحن يقول ما رأيت ربيبا خري من عمر بن اخلطاب وكان عبد الرمحن
 بن احلارث بن هشام من أشراف قريش 

 
[ أخربين احلسن بن حليم الدهقان مبرو ثنا حممد بن عمرو الفزاري أان عبدان بن عثمان أان عبد هللا بن  5211] 

املبارك أان األسود بن شيبان عن أيب نوفل بن أيب عقرب قال خرج احلارث بن هشام رضى هللا تعاىل عنه من مكة 
شديدا ومل يبق أحد إال خرج يشيعه حىت إذا كان أبعلى البطحاء أو حيث شاء من ذلك فوقف  فجزع أهل مكة جزعا

ووقف الناس حوله يبكون فلما رأى جزع الناس قال اي أيها الناس ما خرجت رغبة بنفسي عن أنفسكم وال اختيار بلد 
ذوي أسناهنا وال من بيواتهتا  على بلدكم ولكن هذا األمر قد كان وخرج فيه رجال من قريش وهللا ما كانوا من

فأصبحت وهللا لو أن جبال مكة ذهب فأنفقناها يف سبيل هللا ما أدركنا يوما من أايمهم وأمي هللا لئن فاتوان يف الدنيا 
 لنلتمسن أن نشاركهم يف األخرى فاتقى هللا امرؤ خرج غازاي فخرج غازاي إىل الشام فأصيب شهيدا 

 
د بن عبد الواحد الزاهد صاحب ثعلب ثنا احلسن بن علي العنزي ثنا مصعب بن [ حدثنا أبو عمر حمم 5212] 

عبد هللا الزبريي عن أبيه قال كان احلارث بن هشام ممن شهد بدرا مع املشركني فاهنزم فيمن اهنزم فعريه حسان بن 
 اثبت قال 

 إن كنت كاذبة الذي حدثتين 
 فنجوت منجا احلارث بن هشام 

 دوهنم  ترك األحبة أن يقاتل
 وجنا برأس طمرة وجلام فقال احلارث بن هشام رضى هللا تعاىل عنه يعتذر من فراره يومئذ 

 هللا يعلم ما تركت قتاهلم 
 حىت رموا فرسي أبشقر مزبد 
 فعلمت أين إن أقاتل واحدا 
 أقتل وال ينكأ عدوي مشهد 

 فصدفت عنهم واألحبة بينهم 
ع املشركني ومل يزل متمسكا ابلشرك حىت أسلم يوم فتح مكة رضى هللا تعاىل طمعا هلم بعقاب يوم مرصد مث غزا أحدا م

 عنه قد روت عائشة عن احلارث 
 



[ حدثنا أبو زكراي العنربي ثنا حممد بن إبراهيم العبدي ثنا أمحد بن حنبل ثنا عامر بن صاحل الزبريي عن  5213] 
أل النيب صلى هللا عليه وسلم كيف ينزل عليك الوحي هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن احلارث بن هشام أنه س

فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف مثل صلصلة اجلرس فيفصم عين وقد وعيت ما قال وهو أشده علي وأحياان 
أيتيين امللك فيتمثل يل فيكلمين فأعي ما يقول ال أعلم أحدا قال يف هذا احلديث عن عائشة عن احلارث غري عامر 

حل وقد رواه أصحاب هشام عن أبيه عن عائشة أن احلارث بن هشام سأل احلديث ذكر مناقب ثعلبة بن صعري بن صا
 العدوي رضى هللا تعاىل عنه 

 
[ حدثين حممد بن صاحل بن هانئ ثنا السري بن خزمية ثنا موسى بن إمساعيل ثنا مهام عن بكر بن وائل بن  5214] 

ثعلبة بن صعري العدوي عن أبيه رضى هللا تعاىل عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه داود الزهري حدثهم عن عبد هللا بن 
وسلم قام خطيبا وأمر بصدقة الفطر صاعا من متر أو صاعا من شعري عن كل واحد أو عن كل رأس من الصغري 

لبة عن النيب والكبري صاع من متر أو مدين من قمح هذا حديث رواه أكثر أصحاب الزهري عنه عن عبد هللا بن ثع
 صلى هللا عليه وسلم ومل يذكروا أابه 

 
 ذكر مناقب عبد هللا بن ثعلبة رضى هللا تعاىل عنه 

[ حدثين أبو بكر بن ابلويه ثنا إبراهيم بن إسحاق احلريب ثنا مصعب بن عبد هللا قال وعبد هللا بن ثعلبة بن  5215] 
ومحل إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فمسح وجهه وبرك صعري بن أيب صعري العدوي ولد قبل اهلجرة أبربع سنني 

عليه عام الفتح وتويف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو بن أربع عشرة وتويف عبد هللا بن ثعلبة وكنيته أبو حممد سنة 
 تسع ومثانني وهو بن ثالث وتسعني سنة 

 
اق الصغاين ثنا أبو اليمان ثنا شعيب عن الزهري [ حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن إسح 5216] 

 عن عبد هللا بن ثعلبة بن صعري رضى هللا تعاىل عنه أن النيب صلى هللا عليه وسلم مسح على رأسه 
 

[ حدثنا أبو عبد هللا الشيباين ثنا إبراهيم بن عبد هللا ثنا يزيد بن هارون أان حممد بن إسحاق عن الزهري  5217] 
ن ثعلبة بن صعري العدوي وكان ولد عام الفتح فأيت به رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فمسح وجهه عن عبد هللا ب

 وبرك عليه 
 

 ذكر مناقب عبد هللا بن عدي بن احلمراء رضى هللا تعاىل عنه 
ش عبد [ حدثين أبو بكر بن ابلويه ثنا إبراهيم احلريب ثنا مصعب بن عبد هللا الزبريي قال ومن حلفاء قري 5218] 

 هللا بن عدي بن احلمراء الزهري وأمه بنت شريق بن عمرو بن وهب بن شريق وكنية عبد هللا بن عدي أبو عمرو 
 

[ حدثنا أبو عبد هللا بن بطة ثنا احلسن ثنا احلسني ثنا حممد بن عمر قال فحدثين موسى بن حممد بن  5219] 
رو عبد هللا بن عدي بن احلمراء اخلزاعي فذكر خطاب بنيان إبراهيم عن أبيه عن أيب سلمة بن عبد الرمحن عن أيب عم

 الكعبة قال بن عمرو تويف عبد هللا بن عدي يف خالفة عمر بن اخلطاب رضى هللا تعاىل عنه 



 
[ حدثنا أبو عبد هللا حممد بن عبد هللا احلافظ ثنا حيىي بن حممد بن حيىي ثنا علي بن املديين وعبد هللا بن  5220] 

ب احلجيب قاال ثنا عبد العزيز بن حممد عن بن أخي بن شهاب عن عمر عن حممد بن جبري بن مطعم عن عبد الوها
عبد هللا بن عدي بن احلمراء رضى هللا تعاىل عنه قال وقف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على احلزورة فقال وهللا إين 

 منك ما خرجت ألعلم إنك خري أرض هللا وأحب أرض هللا إيل ولوال أين أخرجت 
 

 ذكر مناقب خالد بن عرفطة رضى هللا تعاىل عنه 
[ حدثنا عبد هللا بن بطة ثنا احلسن ثنا احلسني ثنا حممد بن عمر قال وخالد بن عرفطة بن أبرهة بن شيبان  5221] 

 قادسية بن حسل بن هند بن عبد هللا بن غيالن بن أسلم بن عذرة حليف بين زهرة وكان سعد بن أيب وقاص واله ال
 

[ حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أبو البخرتي ثنا حممد بن بشر العبدي عن زكراي بن أيب زائدة عن  5222] 
خالد بن سلمة عن مسلم موىل خالد بن عرفطة قال للمختار هذا رجل كذاب فلقد مسعت رسول هللا صلى هللا عليه 

 النار  وسلم يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من
 

[ حدثنا أبو بكر بن إسحاق أان حممد بن غالب ثنا عفان ثنا محاد بن سلمة عن علي بن زيد عن أيب  5223] 
عثمان النهدي عن خالد بن عرفطة رضى هللا تعاىل عنه قال قال يل النيب صلى هللا عليه وسلم سيكون أحداث وفتنة 

 قتول ال القاتل فافعل وفرقة واختالف فإذا كان ذلك فإن استطعت أن تكون امل
 

 ذكر سهيل بن عمرو بن عبد مشس 
 [ أخربين أمحد بن يعقوب ثنا موسى بن زكراي ثنا خليفة بن خياط قال سهيل بن عمرو يكىن أاب يزيد  5224] 
 

[ حدثنا أبو عبد هللا األصبهاين ثنا احلسن ثنا احلسني ثنا حممد بن عمر قال سهيل بن عمرو من أشراف  5225] 
 ش ورؤسائهم وشهد بدرا مع املشركني فأسره مالك بن الدخشم فقال قري

 أسرت سهيال فلم أبتغي 
 به غريه من مجيع األمم 
 وخندف تعلم أن الفىت 

 سهيال فتاها إذا ما انتظم 
 ضربت بذي الشفر حىت احنىن 

درا وأبو جندل وقد صحب وأكرهت نفسي على ذي النعم قال ومن ولده عبد هللا وهو من املهاجرين األولني وشهد ب
النيب صلى هللا عليه وسلم وعتبة األصغر قال بن عمر حدثين إسحاق بن حازم بن عبد هللا بن مقسم عن جابر رضى 

هللا تعاىل عنه قال لقي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أسامة بن زيد ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم على راحلته 
رو جمبوب يداه إىل عنقه قال سهيل وملا دخل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مكة فأجلسه بني يديه وسهيل بن عم

اقتحمت بييت وأغلقت علي أبيب وأرسلت إىل عبد هللا أن أطلب يل جوارا من حممد صلى هللا عليه وسلم فإين ال آمن 



ؤمنه قال نعم هو آمن أبمان هللا أن أقتل فذهب عبد هللا إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال اي رسول هللا أيب ت
فليظهر مث قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ملن حوله من لقي سهيل بن عمرو فال يشد إليه فلعمري إن سهيال له 

عقل وشرف وما مثل سهيل جهل اإلسالم فخرج عبد هللا بن سهيل إىل أبيه فخربه مبقالة رسول هللا صلى هللا عليه 
وهللا برا صغريا وكبريا وكان سهيل يقبل ويدبر آمنا وخرج مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وسلم فقال سهيل كان 

وهو مشرك حىت أسلم ابجلعرانة فأعطاه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من غنائم حنني مائة من اإلبل وقد روى سهيل 
 بن عمرو عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

 
حممد اهلامشي ابلكوفة ثنا أمحد بن حازم ثنا خالد بن خملد القطواين ثنا عبد احلميد بن  [ حدثنا إسحاق بن 5226] 

جعفر عن أبيه عن زايد بن ميناء عن أيب سعيد بن فضالة األنصاري وكانت له صحبة رضى هللا تعاىل عنه قال 
يقول مسعت رسول هللا صلى اصطحبت أان وسهيل بن عمرو ليايل أعزره أبو بكر رضى هللا تعاىل عنه فسمعت سهيال 

هللا عليه وسلم يقول مقام أحدكم يف سبيل هللا ساعة خري له من عمله عمره يف أهله قال سهيل وأان مرابط حىت أموت 
وال أرجع إىل مكة أبدا فبقي مرابطا ابلشام إىل أن مات هبا يف طاعون عمواس وإمنا وقع هذا الطاعون ابلشام سنة مثان 

 عشرة من اهلجرة 
 

[ أخربان احلسن بن حكيم املروزي أان حممد بن عمرو الفزاري ثنا عبدان بن عثمان أان عبد هللا بن املبارك  5227] 
أان جرير بن حازم مسعت احلسن حيدث يقول حضر أانس ابب عمر وفيهم سهيل بن عمرو وأبو سفيان بن حرب 

عمار قال وكان وهللا بدراي وكان حيبهم وكان والشيوخ من قريش فخرج آذنه فجعل أيذن ألهل بدر كصهيب وبالل و 
قد أوصى به فقال أبو سفيان ما رأيت كاليوم قط أنه يؤذن هلذه العبيد وحنن جلوس ال يلتفت إلينا فقال سهل بن 
عمرو واي له من رجل ما كان أعقله أيها القوم إين وهللا قد أرى الذي يف وجوهكم فإن كنتم غضااب فاغضبوا على 

القوم ودعيتم فأسرعوا وأبطأمت أما وهللا ملا سبقوكم به من الفضل فيما يرون أشد عليكم فوات من اببكم  أنفسكم دعي
هذا الذي تنافسون عليه مث قال إن هذا القوم قد سبقوكم مبا ترون وال سبيل لكم وهللا إىل ما سبقوكم إليه فانظروا هذا 

والشهادة مث نفض ثوبه فقام فلحق ابلشام قال احلسن صدق اجلهاد فالزموه عسى هللا عز وجل أن يرزقكم اجلهاد 
 وهللا ال جيعل هللا عبدا أسرع إليه كعبد أبطأ عنه 

 
[ حدثين علي بن عيسى ثنا إبراهيم بن أيب طالب ثنا بن أيب عمر ثنا سفيان عن عمرو عن احلسن بن حممد  5228] 

 أنزع ثنييت سهيل بن عمرو فال يقوم خطيبا يف قومه أبدا قال قال عمر للنيب صلى هللا عليه وسلم اي رسول هللا دعين
فقال دعه فلعله أن يسرك يوما قال سفيان فلما مات النيب صلى هللا عليه وسلم نفر أهل مكة فقام سهيل بن عمرو 

 عند الكعبة فقال من كان حممد صلى هللا عليه وسلم إالهه فإن حممدا قد مات وهللا حي ال ميوت 
 

 رابح مؤذن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وقد روى عنه أبو بكر وعمر رضى هللا تعاىل عنهما  ذكر بالل بن
[ حدثنا أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن بطة األصبهاين ثنا حممد بن عبد هللا بن رستة األصبهاين ثنا سليمان  5229] 

كر الصديق رضى هللا تعاىل عنهما ويكىن أاب عبد بن داود الشاذكوين ثنا حممد بن عمر قال بالل بن رابح موىل أيب ب
هللا وكان من مولدي السراة مات بدمشق سنة عشرين فدفن عند الباب الصغري يف مقربة دمشق وهو بن بضع وستني 



 سنة 
 

 [ مسعت شعيب بن طلحة يقول كان بالل ترب أيب بكر وشعيب أعلم مبيالد بالل  5230] 
 

العزيز عن مكحول قال حدثين من رأى بالال كان رجال شديد األدمة حنيفا طواال [ وحدثنا سعيد بن عبد  5231] 
أحنأ له شعر كثري خفيف العارضني به مشط كثري وال يغري وشهد بالل بدرا وأحدا واخلندق واملشاهد كلها مع رسول 

 ث بن عبد املطلب هللا صلى هللا عليه وسلم آخى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بينه وبني عبيدة بن احلار 
 

[ أخربان أبو عبد هللا الصفار ثنا إمساعيل بن إسحاق ثنا علي بن عبد هللا عن حسني احلنفي قال بالل بن  5232] 
 رابح أبو عمرو وأم بالل محامة بلغ سبعا وستني سنة ودفن عند الباب الصغري يف مقربة دمشق 

 
بن عبد اجلبار ثنا يونس بن بكري عن حممد بن إسحاق أن  [ حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد 5233] 

أاب بكر اشرتى بالال من أمية بن خلف وأنه شهد بدرا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وكان أسود مولدا اشرتاه أبو 
وكاان أسلما بكر رضى هللا تعاىل عنه من أمية بن خلف أعطاه أبو بكر غالما وأخذ بدله بالال وكانت أمه امسها محامة 

 مجيعا وكان يكىن أاب عبد هللا تويف بدمشق سنة عشرين ويقال مثان عشرة 
 

[ أخربان احلسن بن حممد األسفرائين ثنا حممد بن أمحد بن الرباء ثنا علي بن املديين ثنا حممد بن بشر  5234] 
ل وهو يف املسجد فقلت اي مسعت إمساعيل بن أيب خالد يذكر عن قيس بن مدرك بن عوف األمحسي قال مررت ببال

 أاب عبد هللا ما جيلسك فقال أنتظر طلوع الشمس 
 

[ أخربين أبو أمحد احلافظ أنبأ حممد بن سليمان مسعت حممد بن إمساعيل يقول بالل بن رابح أبو عبد  5235] 
 الكرمي ويقال أبو عبد هللا ويقال أبو عمرو موىل أيب بكر رضى هللا تعاىل عنه 

 
ان أبو إسحاق أان الثقفي ثنا عبيد هللا بن سعيد ثنا يعقوب عن أبيه عن بن إسحاق قال بالل بن [ أخرب  5236] 

 رابح أمه محامة وأخته عفرة يقال عمر بن عبد هللا املدين موىل عفرة 
 

رم بن [ أخربان أبو عبد هللا حممد بن عبد هللا الزاهد األصبهاين ثنا أمحد بن حممد بن عيسى القاضي ثنا عا 5237] 
الفضل ثنا عبد الواحد بن زايد ثنا عمرو بن ميمون أن أخا لبالل كان ينتمي إىل العرب ويزعم أنه منهم فخطب امرأة 
من العرب فقالوا إن حضر بالل زوجناك قال فحضر بالل فقال أان بالل بن رابح وهذا أخي وهو امرؤ سيء اخللق 

تدعوا فدعوا فقالوا من تكن أخاه نزوجه فزوجوه صحيح اإلسناد والدين فإن شئتم أن تزوجوه فزوجوه وإن شئتم أن 
 ومل خيرجاه وأخو بالل هذا له رواية 

 
[ حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أبو البخرتي عبد هللا بن حممد بن شاكر ثنا احلسني بن علي  5238] 



المه سبعة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اجلعفي ثنا زائدة عن عاصم عن زر عن عبد هللا قال إن أول من أظهر إس
فمنعه هللا بعمه أيب طالب وأما أبو بكر رضى هللا تعاىل عنه فمنعه هللا تعاىل بقومه وأما سائرهم فأخذهم املشركون 

فألبسوهم أدراع احلديد وأوقفوهم يف الشمس فما من أحد إال قد آاتهم كل ما أرادوا غري بالل فإنه هانت عليه نفسه 
هللا عز وجل وهان على قومه فأعطوه الولدان فجعلوا يطوفون به يف شعاب مكة وجعل يقول أحد أحد صحيح يف 

 اإلسناد ومل خيرجاه 
 

[ حدثنا أبو عبد هللا الصفار أمحد بن عبد هللا ثنا أمحد بن مهران األصبهاين ثنا خالد بن خملد وحدثنا أبو  5239] 
ر ثنا عبد هللا بن وهب قاال ثنا عبد العزيز بن أيب سلمة املاجشون عن حممد بن العباس حممد بن يعقوب ثنا حبر بن نص

 املنكدر عن جابر قال قال عمر رضى هللا تعاىل عنه أبو بكر سيدان وأعتق سيدان يعين بالال صحيح ومل خيرجاه 
 

الليث عن حيىي بن سعيد قال [ أخربان أبو إسحاق إبراهيم بن حممد بن حيىي ثنا أمحد الثقفي ثنا قتيبة ثنا  5240] 
ذكر عمر فضل أيب بكر رضى هللا تعاىل عنهما فجعل يصف ما فيه مث قال وهذا سيدان بالل حسنة من حسنات أيب 

 بكر 
 

[ حدثنا أبو بكر بن إسحاق أان إمساعيل بن قتيبة ثنا أبو بكر بن أيب شيبة ثنا أبو معاوية عن هشام بن  5241] 
ضى هللا تعاىل عنها قالت أعتق أبو بكر رضى هللا تعاىل عنه سبعة ممن كان يعذب يف هللا عز عروة عن أبيه عن عائشة ر 

 وجل منهم بالل وعامر بن فهرية صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه 
 

[ أخربين إمساعيل بن حممد بن الفضل الشعراين ثنا جدي ثنا احلاكم عن اهلقل بن زايد عن األوزاعي حدثين  5242] 
عمار عن واثلة بن األسقع رضى هللا تعاىل عنه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خري السودان ثالثة لقمان أبو 

 وبالل ومهجع موىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم صحيح اإلسناد ومل خيرجاه 
 

اثبت عن أنس رضى هللا  [ حدثنا علي بن محشاذ ثنا حممد بن غالب ثنا أبو حذيفة ثنا عمارة بن زاذان عن 5243] 
تعاىل عنه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم السباق أربعة أان سابق العرب وسلمان سابق الفرس وبالل سابق 

 احلبشة وصهيب سابق الروم تفرد به عمارة بن زاذان عن اثبت 
 

ثنا يزيد بن هارون أان حسام بن  [ أخربين أبو بكر حممد بن عبد هللا الشافعي ثنا حممد بن سلمة الواسطي 5244] 
مصك عن قتادة عن القاسم بن ربيعة عن زيد بن أرقم رضى هللا تعاىل عنه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

 نعم املرء بالل هو سيد املؤذنني وال يتبعه إال مؤذن واملؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة تفرد به حسام 
 

بو العباس بن القاسم بن القاسم ثنا حممد بن موسى الباشاين ثنا علي بن احلسن بن شقيق أان [ أخربان أ 5245] 
احلسني بن واقد ثنا عبد هللا بن بريدة عن أبيه رضى هللا تعاىل عنه قال أصبح رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يوما 

أمامي فأتيت على قصر من ذهب مربع  فدعا بالال فقال اي بالل مب سبقتين إىل اجلنة البارحة فسمعت خشخشتك



مشرف فقلت ملن هذا القصر فقالوا لرجل من قريش فقلت أان قرشي ملن هذا القصر قالوا لعمر بن اخلطاب فقال 
بالل اي رسول هللا ما أذنت قط إال صليت ركعتني وما أصابين حدث إال توضأت عندها فقال رسول هللا صلى هللا 

 رط الشيخني ومل خيرجاه عليه وسلم هبذا صحيح على ش
 

[ أخربين إبراهيم بن فراس الفقيه مبكة ثنا بكر بن سهيل الدمياطي ثنا عبد هللا بن صاحل حدثين معاوية بن  5246] 
صاحل عن سليم بن عامر عن أيب أمامة عن عمرو بن عبسة رضى هللا تعاىل عنه قال رأيت النيب صلى هللا عليه وسلم 

معك على هذا األمر فقال رجالن أبو بكر وبالل فأسلمت ولقد رأيتين وأان ربع اإلسالم وهو انزل بعكاظ فقلت من 
 صحيح اإلسناد ومل خيرجاه 

 
[ حدثنا أبو عبد هللا األصبهاين ثنا أبو جعفر حممد بن عبد هللا بن رستة ثنا سليمان بن داود ثنا حممد بن  5247] 

 ن عمر قال مات بالل رضى هللا تعاىل عنه سنة عشري
 

[ وحدثين أبو بكر بن ابلويه ثنا إبراهيم بن إسحاق ثنا مصعب بن عبد هللا قال وبالل بن رابح مات  5247] 
 ابلشام بدمشق سنة عشرين 

 
 ذكر مناقب أيب اهليثم بن التيهان األشهلي رضى هللا تعاىل عنه 

ن احلارث ثنا عمار بن احلسن ثنا [ أخربين أبو احلسن حممد بن أمحد النسوي مبرو ثنا جعفر بن حممد ب 5248] 
سلمة بن الفضل عن حممد بن إسحاق قال وشهد العقبة األوىل والثانية من األنصار مث من بين عبد األشهل أبو اهليثم 

 بن التيهان وامسه مالك حليف هلم وهو نقيب شهد بدرا وال عقب له 
 

ثنا احلسني بن الفرج ثنا حممد بن عمر عن شيوخه أبو [ حدثنا أبو عبد هللا األصبهاين ثنا احلسن بن اجلهم  5249] 
اهليثم بن تيهان امسه مالك من بلى بن عمرو بن احلاف بن قضاعة حليف لبين عبد األشهل وقال وأبو اهليثم بن 

التيهان وأسعد بن زرارة من أول من أسلم من األنصار مبكة ومن أول من لقي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قبل 
وقدموا املدينة بذلك وشهد أبو اهليثم العقبة مع املسلمني من األنصار وهو أحد النقباء اإلثين عشر ال خالف  قومهم

بينهم يف ذلك وآخى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بني أيب اهليثم بن التيهان وعثمان بن مظعون وشهد أبو اهليثم 
 هللا عليه وسلم  بدرا وأحدا واخلندق واملشاهد كلها مع رسول هللا صلى

 
[ حدثنا سعيد بن راشد عن صاحل بن كيسان قال تويف أبو اهليثم بن التيهان يف خالفة عمر بن اخلطاب  5250] 

 رضى هللا تعاىل عنه ابملدينة 
 

[ وحدثنا إبراهيم بن إمساعيل بن أيب حبيبة مسعت شيوخ أهل الدار يعين بين عبد األشهل يقولون مات أبو  5251] 
 بن التيهان سنة عشرين ابملدينة  اهليثم

 



[ أخربين حممد بن يزيد العدل ثنا إبراهيم بن أيب طالب ثنا هالل بن بشر ثنا أبو خلف عبد هللا بن عيسى  5252] 
عن يونس بن عبيد عن عكرمة عن بن عباس رضى هللا تعاىل عنهما أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خرج ذات يوم 

ة فرأى أاب بكر جالسا يف املسجد فقال ما أخرجك اي أاب بكر هذه الساعة قال أخرجين الذي من بيته عند الظهري 
أخرجك اي رسول هللا مث جاء عمر فقال ما أخرجك اي بن اخلطاب فقال الذي أخرجكما اي رسول هللا فقعد رسول هللا 

النخلة وأومى بيده إىل دور األنصار صلى هللا عليه وسلم يتحدث معهما مث قال هل بكما من قوة فتنطلقان إىل هذه 
 تصيبان طعاما وشرااب وظال إن شاء هللا قلنا نعم فانطلق رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وانطلقا معه وذكر احلديث 

 
 ذكر مناقب سعيد بن عامر بن حذمي رضى هللا تعاىل عنه 

حاق احلريب ثنا مصعب بن عبد هللا الزبريي [ حدثين أبو بكر حممد بن أمحد بن ابلويه ثنا إبراهيم بن إس 5253] 
قال سعيد بن عامر بن حذمي بن سالمان بن ربيعة بن سعد بن مجح وكان واله عمر بعض أجناد الشام فمات وهو 

 على عمله ابلشام سنة عشرين 
 

لطفيل ثنا شريك [ حدثنا أبو سعيد أمحد بن يعقوب الثقفي ثنا أبو مسلم إبراهيم بن عبد هللا ثنا حممد بن ا 5254] 
عن جامع بن أيب راشد عن زيد بن أسلم أن عمر رضى هللا تعاىل عنه قال لسعيد بن عامر بن حذمي ما ألهل الشام 

حيبونك قال أراعيهم وأواسيهم فأعطاه عشرة آالف فردها وقال إن يل أعبدا وأفراسا وأان خبري وأريد أن يكون عملي 
إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أعطاين ما ال دوهنا فقلت حنوا مما قلت صدقة على املسلمني فقال عمر ال تفعل 

 فقال يل إذا أعطاك هللا ماال مل تسأله ومل تشره نفسك إليه فخذه فإمنا هو رزق هللا أعطاك إايه 
 

 ذكر أنس بن مرثد بن أيب مرثد الغنوي رضى هللا تعاىل عنه 
ا احلسن بن اجلهم ثنا احلسني بن الفرج ثنا حممد بن عمر قال وأنس بن [ حدثنا أبو عبد هللا األصبهاين ثن 5255] 

مرثد بن أيب مرثد الغنوي يكىن أاب يزيد حليف محزة بن عبد املطلب وكان موته سنة عشرين يف شهر ربيع األول وكان 
ثد وهذا احلفيد وكلهم بينه وبني أبيه يف السن إحدى وعشرين سنة قد ذكرت فيما تقدم أاب مرثد الغنوي وبعده أبنه مر 

 من الصحابة رضى هللا تعاىل عنهم 
 

 ذكر أسد بن حضري األنصاري رضى هللا تعاىل عنه 
[ أخربين أبو احلسن حممد بن أمحد الرئيس مبرو ثنا جعفر بن حممد بن احلارث ثنا عمار بن احلسن ثنا  5256] 

بن عتيك بن رافع بن امرئ القيس بن زيد بن سلمة بن الفضل عن حممد بن إسحاق قال وأسيد بن حضري بن مساك 
 عبد األشهل ويكىن أاب حيىي تويف سنة عشرين 

 
[ أخربان الشيخ أبو بكر أمحد بن إسحاق ثنا إمساعيل بن قتيبة ثنا حممد بن عبد هللا بن منري قال مات أبو  5257] 

ه عمر بن اخلطاب ابملدينة ودفن ابلبقيع حيىي أسيد بن حضري سنة عشرين وكان قد شهد العقبة مث كان نقيبا صلى علي
 وله كنيتان أبو حيىي وأبو حضري وأبوه حضري الكاتب ومل يعقب أسيد 

 



[ حدثنا أبو عبد هللا األصبهاين ثنا احلسن بن اجلهم ثنا احلسني بن الفرج ثنا حممد بن عمر وأسيد بن  5258] 
أاب حبر وكان أسيد شريفا يف قومه يف اجلاهلية واإلسالم يعد احلضري بن مساك يكىن أاب حيىي ويقال أبو احلصني ويقال 

من عقالئهم وذوي آرائهم وكان من الكتبة وكان أبوه احلضري الكاتب كذلك من قبله وكان رئيس األوس يوم بعاث 
العقبة  وقتل حضري يومئذ وأسيد بن حضري أحد السبعني من األنصار الذين ابيعوا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ليلة

يف رواية مجيعهم وأحد النقباء اإلثين عشر وآخى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بني أسيد بن حضري وزيد بن حارثة 
ومل يشهد أسيد بدرا ختلف هو وغريه من أكابر الصحابة من النقباء وغريهم عن بدر ألهنم مل يظنوا أن رسول هللا صلى 

شهد أسيد أحدا وجرح يومئذ سبع جراحات وثبت مع رسول هللا صلى هللا عليه هللا عليه وسلم يلقى حراب وال قتاال و 
 وسلم حني انكشف الناس وشهد اخلندق واملشاهد كلها مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

 
[ حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا الربيع بن سليمان ثنا أسيد بن حضري أنه كان يقرأ على ظهر بيته  5259] 

حسن الصوت قال فبينا أان أقرأ إذ غشيين شيء كالسحاب واملرأة يف البيت والفرس يف الدار فتخوفت أن  وهو
تسقط املرأة فانصرفت فقال النيب صلى هللا عليه وسلم اقرأ فإمنا هو ملك استمع القرآن هذا حديث صحيح على 

 شرط الشيخني ومل خيرجاه ألن سفيان بن عيينة أرسله عن الزهري 
 

[ حدثين حممد بن صاحل وحممد بن املؤمل وحممد بن القاسم قالوا ثنا الفضل بن حممد الشعراين ثنا سعيد  5260] 
بن أيب مرمي أان حيىي بن أيوب وابن هليعة قالوا ثنا عمارة بن غزية عن حممد بن عبد هللا بن عمرو بن عثمان عن أمه 

بن حضري من أفاضل الناس فكان يقول لو أين أكون كما  فاطمة بنت حسني بن علي عن عائشة أهنا قالت كان أسيد
أكون حمل حال من أحوال ثالث لكنت من أهل اجلنة وما شككت يف ذلك حني اقرأ القرآن وحني أمسعه وإذا مسعت 
خطبة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وإذا شهدت جنازة فما شهدت جنازة قط فحدثت نفسي سوى ما هو مفعول 

 ئرة إليه هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه هبا وما هي صا
 

[ حدثين علي بن محشاذ العدل ثنا هشام بن علي وإسحاق بن احلسن قاال ثنا عفان بن مسلم ثنا محاد بن  5261] 
سلمة عن اثبت عن أنس قال كان أسيد بن حضري وعباد بن بشر عند النيب صلى هللا عليه وسلم يف ليلة ظلماء 

ا أضاءت عصا أحدمها فمشيا يف ضوائها فلما افرتقا أضاءت عصا اآلخر صحيح على شرط حندس فلما انصرف
 مسلم ومل خيرجاه 

 
[ أخربان أبو العباس حممد بن أمحد احملبويب مبرو ثنا عمار بن عبد اجلبار ثنا ورقاء عن حصني وأخربين عبد  5262] 

غرية السعدي ثنا جرير عن حصني عن عبد الرمحن بن أيب هللا بن حممد الصيدالين ثنا حممد بن أيوب أان حيىي بن امل
ليلى عن أبيه قال كان أسيد بن حضري رجال صاحلا ضاحكا مليحا فبينما هو عند رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

حيدث القوم ويضحكهم فطعن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف خاصرته فقال أوجعتين قال اقتص اي رسول هللا إن 
قميصا ومل يكن علي قميص قال فرفع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قميصه فاحتضنه مث جعل يقبل كشحه عليك 

فقال أبيب أنت وأمي اي رسول هللا أردت هذا هذا لفظ حديث جرير عن حصني فإن حديث ورقاء خمتصر صحيح 
 اإلسناد ومل خيرجاه 



 
نا حممد بن إسحاق الثقفي ثنا قتيبة ثنا عبد العزيز بن حممد [ حدثين أبو إسحاق إبراهيم بن حممد بن حيىي ث 5263] 

الدراوردي عن سهيل بن أيب صاحل عن أبيه عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم نعم الرجل أسيد 
 بن حضري هذا حديث صحيح على شرط مسلم ومل خيرجاه 

 
ه عليه من أصل كتابه قال أان احلسن بن علي بن زايد ثنا [ أخربين الشيخ أبو بكر بن إسحاق فيما قرأت 5264] 

أمحد بن احلصني اللهيب ثنا حممد بن طلحة التيمي عن حممد بن احلصني بن عبد الرمحن بن سعد بن معاذ عن أبيه عن 
ا اي جده عن أسيد بن حضري أنه كان أتوه وكان يؤمنا فصلى بنا قاعدا فعاده رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقالو 

رسول هللا إن أسيد إمامنا وإنه مريض وإنه صلى بنا قاعدا فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فصلوا وراءه قعودا 
 فإن اإلمام ليأمت به فإذا صلى قاعدا فصلوا خلفه قعودا صحيح اإلسناد ومل خيرجاه 

 
سعود ثنا يزيد بن هارون أان حممد بن عمرو [ أخربان أبو العباس حممد بن أمحد احملبويب مبرو ثنا سعيد بن م 5265] 

بن علقمة عن أبيه عن جده عن عائشة قالت قدمنا من سفر فتلقينا بذي احلليفة وكان غلمان األنصار يتلقون هبم إذا 
قدموا فتلقوا أسيد بن حضري فنعوا إليه امرأته فتقنع يبكي قالت فقلت له سبحان هللا أنت من أصحاب رسول هللا 

عليه وسلم ولك السابقة مالك تبكي على امرأة فكشف عن رأسه مث قال صدقت لعمر هللا وهللا ليحق أن صلى هللا 
ال أبكي على أحد بعد سعد بن معاذ وقد قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ما قال قلت له وما قال قال لقد اهتز 

ني رسول هللا صلى هللا عليه وسلم صحيح على العرش لوفاة سعد بن معاذ قالت عائشة وأسيد بن حضري يسري بيين وب
 شرط مسلم ومل خيرجاه 

 
 ذكر عياض بن غنم األشعري رضى هللا تعاىل عنه 

[ حدثين أبو بكر بن ابلويه ثنا إبراهيم احلريب ثنا مصعب بن عبد هللا قال عياض بن غنم بن زهري كان من  5266] 
 أشراف قريش وذكره بن قيس الرقيات فقال 

 ا عياض بن غنم عياض وم
 كان من خري ما أجن النساء هو أول من أجاز الدرب إىل الروم 

 
[ حدثنا حممد بن صاحل بن هانئ ثنا أبو بكر حممد بن النضر بن سلمة اجلارودي ثنا إبراهيم بن سعيد  5267] 

شداد بن ربيعة بن  اجلوهري قال حدثين حممد بن عمر الواقدي عن شيوخه أهنم قالوا عياض بن غنم بن زهري بن أيب
هالل بن أهيب بن ضبة عن احلارث بن فهر أسلم قبل احلديبية وشهد احلديبية مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
وكانت عنده أم احلكم بنت أيب سفيان بن حرب فلما حضرت أاب عبيدة بن اجلراح الوفاة استخلف عياضا على ما  

إىل عمر أبو عبيدة أكثر االسرتجاع والرتحم عليه وقال ال يشد مشدك كان يليه وكان عياض رجال صاحلا فلما نعي 
أحد وسأل من استخلف على عمله فقالوا عياض بن غنم فأقره وكتب إليه إين قد وليتك ما كان أبو عبيدة بن اجلراح 

سنة عشرين عليه فاعمل ابلذي حيق هلل عليك فمات عياض يوم مات وما له مال وال ألحد عليه دين وتويف ابلشام 
 وهو بن ستني سنة 



 
 [ أخربين أمحد بن يعقوب ثنا موسى بن زكراي ثنا خليفة بن خياط قال مات عياض بن غنم سنة عشرين  5268] 
 

[ أخربان أبو جعفر حممد بن حممد بن عبد هللا البغدادي فيما اتفقا عليه ثنا أبو علي احلافظ ثنا عمرو بن  5269] 
ء بن زريق احلمصي ثنا أيب ثنا عمرو بن احلارث عن عبد هللا بن سامل عن الزبيدي ثنا إسحاق بن إبراهيم بن العال

الفضل بن فضالة يرد إىل عائذ إىل جبري بن نفري أن عياض بن غنم األشري وقع على صاحب دارا حني فتحت فأاته 
تعلم أن رسول هللا صلى هللا  هشام بن حكيم فأغلظ له القول ومكث هشام ليايل فأاته هشام معتذرا فقال لعياض أمل

عليه وسلم قال إن أشد الناس عذااب يوم القيامة أشد الناس عذااب للناس يف الدنيا فقال له عياض اي هشام إان قد 
مسعنا الذي قد مسعت ورأينا الذي قد رأيت وصحبنا من صحبت أمل تسمع اي هشام رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

لذي سلطان فال يكلمه هبا عالنية وليأخذ بيده وليخل به فإن قبلها قبلها وإال كان قد  يقول من كانت عنده نصيحة
أدى الذي عليه والذي له وإنك اي هشام ألنت اجملرتىء أن جترتىء على سلطان هللا فهال خشيت أن يقتلك سلطان 

 هللا فتكون قتيل سلطان هللا هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه 
 

ا احلسن بن حممد بن إسحاق األزهري ثنا احلسني بن إسحاق التسرتي ثنا أزهر بن نوح ثنا عمرو [ حدثن 5270] 
بن الوليد قال مسعت معاوية بن حيىي الصديف يقول ثنا حيىي بن جابر عن جبري بن نفري عن عياض بن غنم قال قال يل 

اقرا فإين مكاثر بكم هذا حديث صحيح رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ذات يوم اي عياض ال تزوجن عجوزا وال ع
 اإلسناد ومل خيرجاه 

 
 ذكر الرباء بن مالك األنصاري أخ أنس بن مالك رضى هللا تعاىل عنهم 

[ حدثنا أبو عبد هللا األصبهاين ثنا احلسن بن اجلهم ثنا احلسني بن الفرج ثنا حممد بن عمر قال الرباء بن  5271] 
ن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار وأمه أم سليم بنت مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد ب

ملحان وهو أخو أنس بن مالك ألبيه وأمه شهد أحدا واخلندق واملشاهد كلها مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
بن مالك  وكان شجاعا له يف احلرب مكانة ذكر عن بن سريين أنه قال كتب عمر بن اخلطاب أن ال تستعملوا الرباء

 على جيش من جيوش املسلمني فإنه مهلكة من املهالك يقدم هبم 
 

[ أخربان أمحد بن عثمان بن حيىي املقري ببغداد ثنا أبو قالبة ثنا أزهر بن سعد ثنا عبد هللا بن عون عن  5272] 
ألخرى يتغىن فنهاه مثامة بن أنس عن أنس بن مالك أنه دخل على أخيه الرباء وهو مستلق واضعا إحدى رجليه على ا

فقال أترهب أن أموت على فراشي وقد تفردت بقتل مائة من الكفار سوى من شركين فيه الناس هذا حديث صحيح 
 على شرط الشيخني ومل خيرجاه 

 
[ أخربين أبو معني حممد بن عيسى العطار مبرو ثنا عبدان بن حممد احلافظ ثنا إسحاق بن منصور ثنا عبد  5273] 

عن أنبأ حممد بن إسحاق عن عبد هللا بن أنس قال مسعت أنس بن مالك يقول كان الرباء بن مالك رجل الرمحن بن م
حسن الصوت فكان يرجز لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف بعض أسفاره فبينما هو يرجز إذ قارب النساء فقال له 



ره رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن تسمع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إايك والقوارير قال فأمسك قال حممد ك
 النساء صوته هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه 

 
[ أخربين عبد هللا بن حممد بن زايد العدل ثنا حممد بن إسحاق قال حدثين حممد بن عزيز األيلي إمالء  5274] 

قال قال رسول هللا صلى هللا  علي قال حدثين سالمة بن روح عن عقيل بن خالد عن بن شهاب عن أنس بن مالك
عليه وسلم كم من ضعيف متضعف ذي طمرين لو أقسم على هللا ألبر قسمه منهم الرباء بن مالك فإن الرباء لقي 
زحفا من املشركني وقد أوجع املشركون يف املسلمني فقالوا اي براء إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال إنك لو 

م على ربك فقال أقسمت عليك اي رب ملا منحتنا أكتافهم مث التقوا على قنطرة السوس أقسمت على هللا ألبرك فاقس
فأوجعوا يف املسلمني فقالوا له اي براء أقسم على ربك فقال أقسمت عليك اي رب ملا منحتنا أكتافهم وأحلقتين بنبيك 

 د ومل خيرجاه صلى هللا عليه وسلم فمنحوا أكتافهم وقتل الرباء شهيدا هذا حديث صحيح اإلسنا
 

[ حدثنا علي بن محشاذ العدل ثنا موسى بن هارون ثنا أزهر بن مجيل ثنا عمر بن حفص عن اثبت عن  5275] 
أنس بن مالك قال ملا كان يوم العقبة بفارس وقد زوى الناس قام الرباء بن مالك فركب فرسه وهي تزجي مث قال 

عدو ففتح هللا على املسلمني واستشهد الرباء يومئذ قال أبو ألصحابه بئس ما عودمت أقرانكم عليكم فحمل على ال
عمران موسى بن هارون إن الرباء استشهد يوم تسرت وهي من فارس وإمنا استشهد الرباء بن مالك سنة إحدى 

 وعشرين من اهلجرة 
 

 ذكر النعمان بن مقرن رضى هللا تعاىل عنه وهو النعمان بن عمرو بن مقرن املزين 
ربين أبو حممد أمحد بن عبد هللا املزين ثنا أبو خليفة القاضي ثنا حممد بن سالم اجلمحي عن أيب عبيدة [ أخ 5276] 

 معمر بن املثىن قال النعمان بن عمرو بن مقرن بن عامر بن بكر بن هجني بن نصر املزين 
 

د بن أيوب ثنا إبراهيم بن [ حدثين أمحد بن يعقوب الثقفي ثنا حممد بن حيىي بن سليمان ثنا أمحد بن حمم 5277] 
 سعد عن حممد بن إسحاق أن النعمان بن مقرن املزين قتل وهو أمري الناس سنة إحدى وعشرين 

 
[ أخربين عبد هللا بن حممد بن موسى ثنا إمساعيل بن قتيبة ثنا أبو بكر بن أيب شيبة ثنا أبو أسامة قال  5278] 

تيت بن عمر بنعي النعمان بن مقرن فوضع يده على وجهه وجعل حدثين شعبة عن علي بن زيد عن أيب عثمان قال أ
يبكي وزاد فيه أبو عبد هللا بن عطية إبسناده عن حممد بن عمر فقال بن مقرن بن عائذ بن ميجا بن هجري بن نصر بن 

 حبشية بن كعب بن عبد بن ثور بن هدمة بن الطم بن عثمان بن مزينة ويكىن أاب عمرو وكان هو وستة إخوة له
شهدوا اخلندق مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وكان النعمان أحد من محل إحدى ألوية رسول هللا صلى هللا عليه 

 وسلم 
 

[ حدثنا علي بن محشاذ العدل ثنا علي بن عبد العزيز ثنا حجاج بن منهال ثنا محاد بن سلمة ثنا أبو  5279] 
عقل بن يسار أن عمر بن اخلطاب رضى هللا تعاىل عنه شاور اهلرمزان عمران اجلوين عن علقمة بن عبد هللا املزين عن م



يف أصبهان وفارس وأذربيجان فقال اي أمري املؤمنني أصبهان الرأس وفارس وأذربيجان اجلناحان فإذا قطعت إحدى 
إذا هو اجلناحني فالرأس ابجلناح وإن قطعت الرأس وقع اجلناحان فابدأ أبصبهان فدخل عمر بن اخلطاب املسجد ف

ابلنعمان بن مقرن يصلي فانتظره حىت قضى صالته فقال له إين مستعملك فقال أما جابيا فال وأما غازاي فنعم قال 
فإنك غاز فسرحه وبعث إىل أهل الكوفة أن ميدوه ويلحقوا به وفيهم حذيفة بن اليمان واملغرية بن شعبة والزبري بن 

عبد هللا بن عمرو فأاتهم النعمان وبينه وبينهم هنر فبعث إليهم العوام واألشعث بن قيس وعمرو بن معدي كرب و 
املغرية بن شعبة رسوال وملكهم ذو احلاجبني فاستشار أصحابه فقال ما ترون أقعد هلم يف هيئة احلرب أو يف هيئة امللك 

الديباج والقرط وهبجته فجلس يف هيئة امللك وهبجته على سريره ووضع التاج على رأسه وحوله مساطني عليهم ثياب 
واألسورة فجاء املغرية بن شعبة فأخذ بضبعيه وبيده الرمح والرتس والناس حوله مساطني على بساط له فجعل يطعنه 
برحمه فخرقه لكي يتطريوا فقال له ذو احلاجبني إنكم اي معشر العرب أصابكم جوع شديد وجهد فخرجتم فإن شئتم 

فحمد هللا وأثىن عليه وقال إان كنا معشر العرب أنكل اجليفة وامليتة وكان  مرانكم ورجعتم إىل بالدكم فتكلم املغرية
الناس يطئوان وال نطأهم فابتعث هللا منا رسوال يف شرف منا أوسطنا وأصدقنا حديثا وأنه قد وعدان أن ها هنا ستفتح 

هبني حىت أيخذوه فقال املغرية علينا وقد وجدان مجيع ما وعدان حقا وإين ألرى ها هنا بزة وهيئة ما أرى من معي بذا
فقالت يل نفسي لو مجعت جراميزك فوثبت وثبة فجلست معه على السرير إذ وجدت غفلة فزجروين وجعلوا حيثونه 

فقلت أرأيتم إن كنت أان استحمقت فإن هذا ال يفعل ابلرسل وأان ال نفعل هذا برسلكم إذا أتوان فقال إن شئتم 
يكم فقلت بل نقطع إليكم فقطعنا إليهم وصاففناهم فتسلسلوا كل سبعة يف سلسلة قطعتم إلينا وإن شئتم قطعنا إل

ومخسة يف سلسلة حىت ال يفروا قال فراموان حىت أسرعوا فينا فقال املغرية للنعمان أن القوم قد أسرعوا فينا فامحل 
ل هللا صلى هللا عليه فقال إنك ذو مناقب وقد شهدت مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ولكين أان شهدت رسو 

وسلم إذا مل يقاتل أول النهار أخر القتال حىت تزول الشمس وهتب الرايح وينزل النصر فقال النعمان اي أيها الناس 
اهتز ثالث هزات فأما اهلزة األوىل فليقض الرجل حاجته وأما الثانية فلينظر الرجل يف سالحه وسيفه وأما الثالثة فإين 

ل أحد فال يلوي أحد على أحد وإن قتلت فال تلووا علي وإين داع هللا بدعوة فعزمت على كل حامل فامحلوا فإن قت
امرئ منكم ملا أمن عليها فقال اللهم ارزق اليوم النعمان شهادة تنصر املسلمني وافتح عليهم فأمن القوم وهز لواءه 

ألو عليه وأعلمت مكانه فكنا إذا قتلنا ثالث مرات مث محل فكان أول صريع رضى هللا تعاىل عنه فذكرت وصيته فلم 
رجال منهم شغل عنا أصحابه جيرونه ووقع ذو احلاجبني من بغلته الشهباء فانشق بطنه وفتح هللا على املسلمني فأتيت 

النعمان وبه رمق فأتيته مباء فجعلت أصبه على وجهه أغسل الرتاب عن وجهه فقال من هذا فقلت معقل بن يسار 
اس فقلت فتح هللا عليهم فقال احلمد هلل اكتبوا بذلك إىل عمر وفاضت نفسه فاجتمع الناس إىل فقال ما فعل الن

األشعث بن قيس فقال فأتينا أم ولده فقلنا هل عهد إليك عهدا قالت ال إال سفيط له فيه كتاب فقرأته فإذا فيه إن 
أبو عثمان النهدي أنه أتى عمر رضى هللا قتل فالن ففالن وإن قتل فالن ففالن قال محاد فحدثين علي بن زيد ثنا 

تعاىل عنه فقال ما فعل النعمان بن مقرن فقال قتل فقال إان هلل وإان إليه راجعون مث قال ما فعل فالن قلت قتل اي أمري 
 املؤمنني وآخرين ال نعلمهم قال قلت ال نعلمهم لكن هللا يعلمهم 

 
 ذكر أخيه سويد بن مقرن رضى هللا تعاىل عنه 

[ حدثنا حممد بن علي الصنعاين ثنا إسحاق بن إبراهيم أان عبد الرزاق أان الثوري عن سلمة بن كهيل عن  5280] 
معاوية بن سويد بن مقرن عن سويد بن مقرن قال كنا بين مقرن سبعة على عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لنا 



 خادم فلطمه أحدان فقال النيب صلى هللا عليه وسلم اعتقوه 
 

 ذكر مناقب قتادة بن النعمان الظفري وهو أخو أيب سعيد اخلدري ألمه 
[ حدثنا أبو عبد هللا األصبهاين ثنا حممد بن رستة األصبهاين ثنا سليمان بن داود الشاذكوين ثنا حممد بن  5281] 

مرو وهو النبيت بن عمر قال وقتادة بن النعمان بن يزيد بن عمرو بن سواد بن ظفر واسم ظفر كعب بن اخلزرج بن ع
مالك بن أوس وكان قتادة يكىن أاب عمرو وهو جد عاصم ويعقوب ابين عمر بن قتادة وكان عاصم بن عمر من 

العلماء ابلسري وغريها وشهد قتادة بن النعمان العقبة مع السبعني من األنصار وكان من الرماة املذكورين من أصحاب 
وأحدا ورميت عينه يوم أحد فسالت حدقته على وجنته فأتى رسول هللا  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم شهد بدرا

صلى هللا عليه وسلم فقال اي رسول هللا إن عندي امرأة أحبها وإن هي رأت عيين خشيت تقذرها فردها رسول هللا 
هللا  بيده فاستوت ورجعت وكانت أقوى عينيه وأصحهما بعد أن كرب وشهد أيضا اخلندق واملشاهد كلها مع رسول

صلى هللا عليه وسلم وكانت معه راية بين ظفر يف غزوة الفتح قال حممد بن عمر أخربين حممد بن صاحل بن هانئ عن 
عاصم بن عمر بن قتادة قال مات قتادة بن النعمان سنة ثالث وعشرين وهو يومئذ بن مخس وستني سنة وصلى عليه 

 وه ألمه أبو سعيد اخلدري وحممد بن مسلمة واحلارث بن خزمة عمر بن اخلطاب رضى هللا تعاىل عنه ونزل يف قربه أخ
 

 ذكر مناقب العالء بن احلضرمي رضى هللا تعاىل عنه 
[ حدثين أبو بكر حممد بن أمحد بن ابلويه ثنا إبراهيم بن إسحاق ثنا مصعب بن عبد هللا الزبريي قال اسم  5282] 

ربيعة بن مالك بن عويف بن مالك بن اخلزرج وكان حليف حرب  احلضرمي والد العالء عبد هللا بن عتاب بن جبري بن
بن أمية وإمنا قيل له احلضرمي ألنه أتى من حضرموت وكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم استعمله على البحرين مث 

ابلبحرين  أن عمر استعمله على البحرين فتويف هبا فاستعمل مكانه أاب هريرة الدوسي وإمنا تويف العالء بن احلضرمي
 سنة إحدى وعشرين 

 
 ذكر األسود بن خلف بن عبد يغوث رضى هللا تعاىل عنه 

[ أخربين أبو عبد هللا حممد بن علي بن عبد احلميد الصنعاين مبكة ثنا إسحاق بن إبراهيم أان عبد الرزاق  5283] 
ربه أن أابه األسود حدثه أنه رأى أنبأ بن جريح أخربين عبد هللا بن عثمان بن خثيم أن حممد بن األسود بن خلف أخ

النيب صلى هللا عليه وسلم يبايع الناس يوم الفتح قال فجلس عند قرب دار مسرة قال األسود فرأيت النيب صلى هللا 
عليه وسلم جلس فجاءه الناس الصغار والكبار والنساء فبايعوه على اإلسالم والشهادة فقلت فما اإلسالم قال 

 ما الشهادة قال شهادة أن ال إله إال هللا وأن حممدا عبده ورسوله اإلميان ابهلل فقلت و 
 

[ أخربان معمر عن بن خثيم عن حممد بن األسود بن خلف عن أبيه رضى هللا تعاىل عنه أن النيب صلى هللا  5284] 
 عليه وسلم أخذ حسينا فقبله مث أقبل عليهم فقال إن الولد مبخلة جمبنة جمهلة حمزنة 

 
دثين أبو أمحد احلافظ ثنا حممد بن سليمان ثنا حممد بن إمساعيل قال حممد بن األسود بن خلف بن [ ح 5285] 

 عبد يغوت القرشي عداده يف املكيني 



 
 ذكر مناقب خالد بن الوليد رضى هللا تعاىل عنه 

نا حممد بن عمر أن [ حدثنا أبو عبد هللا األصبهاين ثنا حممد بن عبد هللا بن رستة ثنا سليمان بن داود ث 5286] 
 خالد بن الوليد مات سنة إحدى وعشرين حبمص 

 
[ فحدثنا الشيخ أبو بكر بن إسحاق أان إمساعيل بن قتيبة ثنا حممد بن عبد هللا بن منري قال خالد بن الوليد  5287] 

بنت احلارث زوج النيب بن املغرية بن عبد هللا بن عمر بن خمزوم وأمه لبابة بنت احلارث بن حزن اهلاللية أخت ميمونة 
صلى هللا عليه وسلم وكان خالد يكىن أاب سليمان استعمله عمر بن اخلطاب رضى هللا تعاىل عنه على الرها وحران 

 والرتة وآمد فمكث سنة واستعفى فأعفاه فقدم املدينة فأقام هبا يف منزله حىت مات ابملدينة سنة اثنتني وعشرين 
 

غامن الصيدالين ثنا أبو عبد هللا البوشنجي مسعت حيىي بن بكري يقول خالد بن الوليد [ أخربين عبد هللا بن  5288] 
 يكىن أاب سليمان 

 
[ أخربان حممد بن علي الصنعاين ثنا إسحاق بن إبراهيم أان عبد الرزاق أان معمر عن األعمش عن أيب وائل  5289] 

 املغرية قد اجتمعن يف دار خالد بن الوليد يبكني وإان قال قيل لعمر بن اخلطاب رضى هللا تعاىل عنه أن نسوة من بين
نكره أن يؤذينك فلو هنيتهن فقال عمر ما عليهن أن يهرقن من دموعهن سجال أو سجلني ما مل يكن لقع وال لقلقة 

 يعين ابللقع اللطم وابللقلقة الصراخ 
 

رمي ثنا عبد هللا بن صاحل حدثين الليث [ أخربين أمحد بن حممد بن سلمة الغزي ثنا عثمان بن سعيد الدا 5290] 
حدثين عقيل عن بن شهاب قال ملا انصرف النيب صلى هللا عليه وسلم من األحزاب أقام خالد بن الوليد بدار 

األحزاب وأرسل إىل النيب صلى هللا عليه وسلم إبسالمه حدثنا بصحة ما ذكره الزبيدي من إسالم خالد بن الوليد قبل 
 خيرب 

 
حدثنا أبو بكر بن إسحاق أان عبيد بن عبد الواحد أان حممد بن السري ثنا حممد بن حرب عن سليمان [  5291] 

بن سليم عن صاحل بن حيىي بن املقدام بن معدي كرب عن أبيه عن جده عن خالد بن الوليد قال كنا مع النيب صلى 
 ال نفس مسلمة هللا عليه وسلم يوم خيرب فبعثين أاندي الصالة جامعة ال تدخل اجلنة إ

 
[ أخربان إمساعيل بن حممد بن الفضل ثنا جدي ثنا إبراهيم بن املنذر ثنا حممد بن فليح عن موسى بن عقبة  5292] 

 قال كان فتح خيرب سنة ست وأما الرواية بضد هذا 
 

هللا عن حممد بن  [ أخربان احلسني بن علي أان أمحد بن حممد بن احلسني ثنا عمرو بن زرارة ثنا زايد بن عبد 5293] 
إسحاق عن راشد موىل حبيب بن أيب أوس عن حبيب بن أيب أوس حدثين عمرو بن العاص من فيه قال خرجت 

عامدا إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فلقيت خالد بن الوليد وذلك قبيل الفتح وهو مقبل من مكة فقلت أين 



وإن الرجل لنيب أذهب فأسلم فحىت مىت قال فقدمنا املدينة على تريد اي أاب سليمان فقال وهللا لقد استقام امليسم 
 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وتقدم خالد بن الوليد فأسلم وابيع مث دنوت فبايعت وانصرفت 

 
[ أخربان أبو عبد هللا حممد بن عبد هللا الصفار يف جزء انتقاه اإلمام أمحد بن حنبل عن علي بن حبر بن بري  5294] 
ا احلسن بن علي بن حبر بن بري ثنا أيب ثنا الوليد بن مسلم ثنا وحشي بن حرب بن وحشي عن أبيه عن جده أن وثن

أاب بكر الصديق وجه خالد بن الوليد يف قتال أهل الردة فكلم يف ذلك فأىب أن يرده وقال مسعت رسول هللا صلى هللا 
 العشرية وسيف من سيوف هللا  عليه وسلم وذكر خالد بن الوليد فقال نعم عبد هللا وأخو

 
[ أخربان أبو بكر بن إسحاق أان عبد هللا بن أمحد بن حنبل قال حدثين أيب ثنا وهب بن جرير قال حدثين  5295] 

أيب عن حممد بن عبد هللا بن أيب يعقوب عن احلسن بن سعد عن عبد هللا بن جعفر أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
مث أخذ الراية سيف من سيوف هللا خالد بن الوليد ففتح هللا عليه هذا حديث صحيح اإلسناد  ملا نعي أهل مؤتة قال

 ومل خيرجاه 
 

[ وقد أخربانه أبو عبد هللا حممد بن علي الصنعاين مبكة ثنا إسحاق بن إبراهيم أان عبد الرزاق عن معمر  5296] 
وسلم أهل مؤتة على املنرب مث قال فأخذ اللواء خالد عن أيوب عن أنس بن مالك قال نعي رسول هللا صلى هللا عليه 

 بن الوليد وهو سيف من سيوف هللا هذا حديث عال صحيح غريب من حديث أيوب ومل خيرجاه 
 

[ حدثناه علي بن محشاذ ثنا احلسن بن علي بن شبيب املعمري ثنا الربيع بن ثعلبة ثنا أبو إمساعيل املؤدب  5297] 
عن الشعيب عن عبد هللا بن أيب أوىف أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال ال تؤذوا خالدا  عن إمساعيل بن أيب خالد

 فإنه سيف من سيوف هللا صبه على الكفار هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه 
 

ائي ثنا [ أخربان أبو العباس إمساعيل بن عبد هللا أان عبدان األهوازي ثنا أبو السكني زكراي بن حيىي الط 5298] 
عمران بن زحر بن حصن قال حدثين محيد بن منهب قال قال جدي أوس بن حارثة بن الم مل يكن أحد أعدى 

للعرب من هرمز فلما فرغنا من مسيلمة وأصحابه أقبلنا إىل انحية البصرة فلقينا هرمز بكاظمة يف مجع عظيم فربز له 
وكتب بذلك إىل أيب بكر الصديق فنفله سلبه فبلغت قلنسوته خالد ودعا الرباز فربز له هرمز فقتله خالد بن الوليد 

 مائة ألف درهم وكانت الفرس إذا شرف الرجل جعلوا قلنسوته مائة ألف درهم 
 

[ حدثين علي بن عيسى أان أمحد بن جندة ثنا سعيد بن منصور ثنا هشيم ثنا عبد احلميد بن جعفر عن أبيه  5299] 
ه يوم الريموك فقال أطلبوها فلم جيدوها فوجدوها وإذا هي قلنسوة خلقة فقال خالد أن خالد بن الوليد فقد قلنسوة ل

اعتمر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فحلق رأسه وابتدر الناس جوانب شعره فسبقتهم إىل انصيته فجعلتها يف هذه 
 القلنسوة فلم أشهد قتاال وهي معي إال رزقت النصر 

 
العدل ثنا علي بن عبد العزيز ثنا أبو نعيم ثنا شريك عن عاصم بن أيب النجود [ حدثنا علي بن محشاذ  5300] 



عن أيب وائل قال كتب خالد بن الوليد إىل رستم ومهران ومأل فارس سالم على من أتبع اهلدى أما بعد فإان ندعوكم 
بون القتل يف سبيل هللا كما حتب إىل اإلسالم فإن أبيتم فأعطوا اجلزية عن يد وأنتم صاغرون وإن أبيتم فإن معي قوما حي

 فارس اخلمر والسلم قد اختلفوا يف وقت وفاة خالد بن الوليد وقد قدمته عن الواقدي سنة إحدى وعشرين 
 

[ فحدثين أبو بكر حممد بن أمحد بن ابلويه ثنا إبراهيم بن إسحاق احلريب ثنا مصعب بن عبد هللا قال تويف  5301] 
 نة اثنتني وعشرين خالد بن الوليد ابملدينة س

 
[ وأخربين أمحد بن يعقوب الثقفي ثنا موسى بن زكراي التسرتي ثنا خليفة بن خياط قال مات خالد بن  5302] 

 الوليد ابلشام وقيل حبمص سنة إحدى وعشرين قال حيىي بن بكري مات ابملدينة سنة سبع عشرة أو مثان عشرة 
 

 ىل عنه ذكر حاطب بن أيب بلتعة اللخمي رضى هللا تعا
[ أخربان أبو جعفر البغدادي ثنا أبو عالثة ثنا أيب ثنا بن هليعة عن أيب األسود عن عروة يف تسمية من شهد  5303] 

 بدرا من أسد بن عبد العزي حاطب بن أيب بلتعة حليف هلم 
 

أيب بلتعة يكىن  [ حدثنا أمحد بن يعقوب الثقفي ثنا موسى بن زكراي ثنا خليفة بن خياط قال كان حاطب بن 5304] 
 أاب حممد 

 
[ حدثنا أبو عبد هللا األصبهاين ثنا احلسن بن اجلهم ثنا احلسني بن الفرج ثنا حممد بن عمر قال حاطب بن  5305] 

أيب بلتعة يكىن أاب حممد وهو فيما قيل من خلم مث أحد بين راشدة شهد بدرا واخلندق واملشاهد كلها مع رسول هللا 
وكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بعثه إىل املقوقس صاحب اإلسكندرية وكان فيما ذكر من صلى هللا عليه وسلم 

الرماة املذكورين من أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ومات ابملدينة وهو بن مخس وستني سنة وصلى عليه 
 القصر ما هو شثن األصابع  عثمان بن عفان وكان اتجرا يبيع الطعام وكان حسن اجلسم خفيف اللحية أحىن إىل

 
[ أخربين عبد هللا بن محويه الصيدالين ثنا أبو عبد هللا البوشنجي قال مسعت حيىي بن بكري يقول تويف  5306] 

 حاطب بن أيب بلتعة سنة ثالثني وصلى عليه عثمان بن عفان وكان يكىن أاب حممد 
 

ا حممد بن املنذر بن سعيد اهلروي ثنا أبو الزبري علي [ أخربين أبو نصر حممد بن أمحد بن عمر اخلفاف ثن 5307] 
بن احلسن بن علي بن مسلم املكي قال حدثين هارون بن حيىي بن هارون بن عبد الرمحن بن حاطب بن أيب بلتعة 
املدين قال حدثين أبو ربيعة احلراين عن عبد احلميد بن أيب أنس عن صفوان بن سليم عن أنس بن مالك أنه مسع 

أيب بلتعة املدين يقول أنه اطلع على النيب صلى هللا عليه وسلم أبحد وهو يشتد ويف يد علي بن أيب طالب  حاطب بن
الرتس فيه ماء ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم يغسل وجهه من ذلك املاء فقال له حاطب من فعل بك هذا قال عتبة 

ت صائحا يصيح على اجلبل قتل حممد فأتيت إليك بن أيب وقاص هشم وجهي ودق رابعييت حبجر رماين قلت إين مسع
وكان قد ذهبت روحي قلت أين توجه عتبة فأشار إىل حيث توجه فمضيت حىت ظفرت به فضربته ابلسيف فطرحت 



رأسه فهبطت فأخذت رأسه وسلبه وفرسه وجئت به إىل النيب صلى هللا عليه وسلم فسلم ذلك إيل ودعا يل فقال 
 رضي هللا عنك مرتني 

 
[ حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا الربيع بن سليمان املرادي ثنا أسد بن موسى ثنا الليث بن سعد  5308] 

ثنا أبو الزبري عن جابر أن عبدا حلاطب جاء نيب هللا صلى هللا عليه وسلم يشكو حاطبا فقال اي نيب هللا ليدخلن 
يدخلنها أبدا وقد شهد بدرا واحلديبية هذا حديث  حاطب النار فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كذبت ال

 صحيح على شرط مسلم ومل خيرجاه 
 

[ حدثين أبو بكر حممد بن أمحد بن ابلويه ثنا موسى بن هارون ثنا هشام بن احلارث احلراين ثنا عبيد هللا بن  5309] 
ن حاطب بن أيب بلتعة أنه حدثه عمرو الرقي عن إسحاق بن راشد عن الزهري عن عروة بن الزبري عن عبد الرمحن ب

أن أابه كتب إىل كفار قريش كتااب وهو مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قد شهد بدرا فدعا رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم عليا والزبري رضى هللا تعاىل عنهما فقال إنطلقا حىت تدركا امرأة ومعها كتاب فأتياين به فانطلقا حىت أتياها 

نا الكتاب الذي معك وأخرباها إهنما غري منصرفني حىت ينزعا كل ثوب عليها فقالت ألستما رجلني فقاال أعطي
مسلمني قاال بلى ولكن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حدثنا أن معك كتااب فلما أيقنت أهنا غري منفلتة منهما حلت 

م حاطبا حىت قرأ عليه الكتاب قال أتعرف هذا الكتاب من رأسها فدفعته إليهما فدعا رسول هللا صلى هللا عليه وسل
الكتاب قال نعم قال فما محلك على ذلك قال كان هناك ولدي وذو قرابيت وكنت امرئ أعرابيا فيكم معشر قريش 

فقال عمر رضى هللا تعاىل عنه ائذن يل اي رسول هللا يف قتل حاطب فقال رسول هللا ال إنه قد شهد بدرا وأنك ال 
 قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فإين غافر لكم  تدري لعل هللا

 
 ذكر مناقب أيب بن كعب رضى هللا تعاىل عنه 

[ أخربان أبو جعفر حممد بن أمحد بن عبد هللا البغدادي ثنا أبو عالثة ثنا أيب ثنا بن هليعة عن أيب األسود  5310] 
 زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار شهد بدرا  عن عروة بن الزبري قال أيب بن كعب بن قيس بن عبيد بن

 
[ أخربان أمحد بن يعقوب الثقفي ثنا موسى بن زكراي ثنا خليفة بن خياط فذكر هذا النسب وزاد فيه وأم أيب  5311] 

بن كعب صهيلة بنت األسود بن حرام بن عمرو بن زيد مناة بن عدي بن عمرو بن مالك بن النجار وهي عمة أيب 
 حة طل
 

[ أخربان أبو بكر أمحد بن إسحاق أان إمساعيل بن قتيبة ثنا حممد بن عبد هللا بن منري قال مات أيب بن كعب  5312] 
 يف خالفة عمر بن اخلطاب سنة اثنتني وعشرين 

 
فذكر  [ حدثنا أبو عبد هللا األصبهاين ثنا حممد بن عبد هللا بن رستة ثنا سليمان بن داود ثنا حممد بن عمر 5313] 

النسب بنحوه وزاد وشهد العقبة يف السبعني من األنصار وكان يكتب لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم الوحي وقد 
اختلف يف وقت وفاته فقيل أنه مات يف خالفة عمر سنة اثنتني وعشرين وقيل مات يف خالفة عثمان سنة ثالثني وهذا 



 أثبت األقاويل أبن عثمان أمره أبن جيمع القرآن 
 

[ حدثين علي بن محشاذ ثنا عبد هللا بن أمحد بن حنبل قال حدثين أيب ثنا هشيم عن يونس بن عبد  5314] 
 ومبارك عن احلسن ثنا غين السدي قال رأيت أيب بن كعب أبيض الرأس واللحية ال خيضب 

 
عن مطرف عن الشعيب [ حدثين علي بن محشاذ ثنا علي بن عبد العزيز ثنا أبو نعيم ثنا احلسن بن صاحل  5315] 

عن مسروق قال كان أصحاب القضاء من أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ستة عمر وعلي وعبد هللا وأيب 
 وزيد وأبو موسى رضى هللا تعاىل عنهم هكذا حدثنا ويف أكثر الرواايت وأصحها معاذ بن جبل بدل أيب موسى 

 
ا إبراهيم بن يعقوب قال مسعت أاب مسهر يقول أيب بن كعب مساه [ حدثين حممد بن مظفر ثنا أبو اجلهم ثن 5316] 

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سيد األنصار فلم ميت حىت قالوا سيد املسلمني 
 

[ أخربان الشيخ أبو بكر بن إسحاق أان إمساعيل بن قتيبة ثنا حممد بن عبد هللا بن منري قال ومات أيب يف  5317] 
  وعشرين خالفة عمر سنة اثنتني

 
[ أخربين أمحد بن يعقوب الثقفي ثنا موسى بن زكراي ثنا خليفة بن خياط قال مات أيب بن كعب يف خالفة  5318] 

 عثمان سنة اثنتني وثالثني اخلالف ظاهر يف وقت وفاة أيب بن كعب 
 

قال إن أيب بن كعب بن  [ فحدثين أبو بكر بن ابلويه ثنا إبراهيم بن إسحاق احلريب ثنا مصعب بن عبد هللا 5319] 
عمرو بن مالك بن النجار مات يف خالفة عثمان وكان أبيض الرأس واللحية قتل سنة تسع وعشرين وقيل سنة اثنتني 

وعشرين وقيل أنه مات يف خالفة عثمان سنة ثالثني وذكر أنه كان يكىن أاب الطفيل وكانت له كنيتان وكانت وفاته 
 م بعد أن ظهر الطعن على عثمان مبدينة النيب صلى هللا عليه وسل

 
[ أخربين أبو حممد املزين ثنا أبو جعفر احلضرمي ثنا حممد بن احلسن بن أشكاب ثنا حممد بن كثري الكويف  5320] 

 عن إمساعيل بن أيب خالد عن زر بن حبيش قال كانت يف أيب شراسة 
 

تميمي ثنا قبيصة بن عقبة ثنا سفيان عن أسلم [ حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا السري بن حيىي ال 5321] 
املنقري قال مسعت عبد هللا بن عبد الرمحن بن أبزى حيدث عن أبيه قال ملا وقع الناس يف أمر عثمان رضى هللا تعاىل 
عنه قلت أليب بن كعب أاب املنذر ما املخرج من هذا األمر قال كتاب هللا وسنة نبيه ما استبان لكم فاعملوا به وما 

 أشكل عليكم فكلوه إىل عامله 
 

[ حدثنا أبو بكر أمحد بن سليمان الفقيه ببغداد ثنا احلسن بن مكرم ثنا يزيد بن هارون عن حممد بن  5322] 
إسحاق أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم آخى بني أصحابه فآخى بني أيب بن كعب وسعيد بن زيد بن عمرو بن 



 نفيل 
 

ر الفقيه ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ثنا احلسن بن بشر البجلي ثنا احلكم بن عبد امللك [ أخربان أبو النض 5323] 
عن قتادة عن قيس بن عبادة قال شهدت املدينة فلما أقيمت الصالة تقدمت فقمت يف الصف األول فخرج عمر 

ر يف وجوه القوم فلما بن اخلطاب رضى هللا تعاىل عنه فشق الصفوف مث تقدم وخرج معه رجل آدم خفيف اللحية فنظ
رآين دفعين وقام مكاين واشتد ذلك علي فلما انصرف التفت إيل فقال ال يسوءك وال حيزنك أشق عليك أين مسعت 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول ال يقوم يف الصف األول إال املهاجرون واألنصار فقلت من هذا فقالوا أيب بن  

 بد امللك عن قتادة وهو صحيح اإلسناد كعب هذا حديث تفرد به احلكم بن ع
 

[ حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا السري بن حيىي ثنا قبيصة ثنا سفيان عن أسلم املنقري عن عبد  5324] 
هللا بن عبد الرمحن بن أبزى عن أبيه عن أيب بن كعب قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنزلت علي سورة 

قال قلت أمسيت لك قال نعم قلت أليب أفرحت بذلك اي أاب املنذر قال وما مينعين وهللا تعاىل وأمرت أن أقرئكها 
 وتبارك يقول } قل بفضل هللا وبرمحته فبذلك فليفرحوا { هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه 

 
مبكة يف املسجد احلرام ثنا [ حدثنا أبو حيىي حممد بن عبد هللا بن حممد بن عبد هللا بن يزيد املقري اإلمام  5325] 

أبو عبد هللا حممد بن علي بن زيد الصائغ ثنا أمحد بن حممد بن القاسم بن أيب بزة قال مسعت عكرمة بن سليمان يقول 
قرأت على إمساعيل بن عبد هللا بن قسطنطني فلما بلغت والضحى قال يل كرب كرب عند خامتة كل سورة حىت ختتم 

أنه قرأ على جماهد فأمره بذلك وأخربه جماهد أن بن عباس أمره بذلك وأخربه بن عباس أن أيب وأخربه عبد هللا بن كثري 
بن كعب أمره بذلك وأخربه أيب بن كعب أن النيب صلى هللا عليه وسلم أمره بذلك هذا حديث صحيح اإلسناد ومل 

 خيرجاه 
 

عبد هللا ثنا يزيد بن هارون أان سعيد بن إايس  [ حدثنا أبو عبد هللا حممد بن يعقوب احلافظ ثنا إبراهيم بن 5326] 
اجلريري عن أيب السليل عن عبد هللا بن رابح عن أيب بن كعب قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أاب املنذر أي 

ذر آية يف كتاب هللا أعظم معك قال قلت هللا ال إله إال هو احلي القيوم قال فضرب صدري وقال ليهنك العلم أاب املن
 هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه 

 
[ أخربين أبو سهل أمحد بن حممد بن زايد ثنا أبو قالبة قال حدثين أيب قال حدثين جعفر بن سليمان عن  5327] 

أيب عمران اجلوين عن جندب قال قدمت املدينة ألطلب العلم فدخلت املسجد فإذا رجل والناس جمتمعون عليه 
أيب بن كعب فتبعته فدخل منزله فضربت عليه الباب فخرج فزبرين وكهرين فاستقبلت القبلة  فقلت من هذا قالوا هذا

فقلت اللهم إان نشكوهم إليك ننفق نفقاتنا ونتعب أبداننا ونرحل مطاايان ابتغاء العلم فإذا لقيناهم كرهوان فقال لئن 
يه وسلم ال أخاف فيه لومة الئم فلما كان يوم أخرتين إىل يوم اجلمعة ال تكلمن مبا مسعت من رسول هللا صلى هللا عل

اخلميس غدوت فإذا الطرق غاصة فقلت ما شأن الناس اليوم قالوا كأنك غريب قلت أجل قالوا مات سيد املسلمني 
 أيب بن كعب 



 
ن أيب [ أخربان أبو النضر الفقيه ثنا معاذ بن جندة القرشي ثنا قبيصة بن عقبة ثنا سفيان قال حدثين حبيب ب 5328] 

اثبت عن سعيد بن جبري عن بن عباس قال قال عمر رضى هللا تعاىل عنه علي أقضاان وأيب أقرأان وإان لندع بعض ما 
يقول أيب وأيب يقول أخذت عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وال أدعه وقد قال هللا تبارك وتعاىل } ما ننسخ من آية 

 أو ننسها { 
 

حممد بن يعقوب ثنا احلسن بن علي بن عفان العامري ثنا أبو أسامة عن حممد بن [ حدثنا أبو العباس  5329] 
عمرو ثنا أبو سلمة وحممد بن إبراهيم التيمي قاال مر عمر بن اخلطاب برجل وهو يقول السابقون األولون من 

وقف عليه عمر فقال املهاجرين واألنصار والذين ابتعوهم إبحسان رضى هللا تعاىل عنهم ورضوا عنه إىل آخر اآلية ف
انصرف فلما انصرف قال له عمر من أقرأك هذه اآلية قال أقرأنيها أيب بن كعب فقال انطلقوا بنا إليه فانطلقوا إليه 

فإذا هو متكئ على وسادة يرجل رأسه فسلم عليه فرد السالم فقال اي أاب املنذر قال لبيك قال أخربين هذا إنك 
ها من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال عمر أنت تلقيتها من رسول هللا قال نعم اقرأته هذه اآلية قال صدق تلقيت

أان تلقيتها من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ثالث مرات كل ذلك يقوله ويف الثالثة وهو غضبان نعم وهللا لقد أنزهلا 
مر وهو رافع يديه وهو يقول هللا أكرب هللا هللا على جربيل وأنزهلا على حممد فلم يستأمر فيها اخلطاب وال ابنه فخرج ع

 أكرب 
 

[ حدثين علي بن محشاذ العدل قال أخربين احلارث بن أيب أسامة أان روح بن عبادة ثنا محاد بن زيد عن  5330] 
علي بن زيد عن سعيد بن املسيب أن عمر بن اخلطاب أتى على هذه اآلية } الذين آمنوا ومل يلبسوا إمياهنم بظلم { 

ى أيب بن كعب فسأله أينا مل يظلم فقال له اي أمري املؤمنني إمنا ذاك الشرك أما مسعت قول لقمان البنه اي بين ال فأت
 تشرك ابهلل إن الشرك لظلم عظيم 

 
 ذكر مناقب عبد الرمحن بن عوف الزهري رضى هللا تعاىل عنه 

بن سالم اجلمحي عن أيب عبيدة معمر بن املثىن [ أخربين أبو حممد املزين ثنا أبو خليفة القاضي ثنا حممد  5331] 
قال عبد الرمحن بن عوف بن عبد الرمحن بن عبد بن احلارث بن زهرة بن كالب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب 

 بن فهر بن مالك 
 

[ وحدثين مصعب بن عبد هللا قال عبد الرمحن بن عوف بن عبد الرمحن بن احلارث بن زهرة وأمه وأم  5332] 
يه األسود بن عوف الشفاء بنت عوف بن عبد بن احلارث بن زهرة بن كالب وكانت قد هاجرت قبل الفتح وكان أخ

 عبد الرمحن امسه عبد عمرو فسماه النيب صلى هللا عليه وسلم عبد الرمحن 
 

قال مات  [ حدثنا حممد بن املؤمل ثنا الفضل بن حممد ثنا أمحد بن حنبل ثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد 5333] 
 عبد الرمحن بن عوف لتسع من سين عثمان وصلى عليه عثمان وكان قد بلغ مخسا وسبعني سنة 

 



[ حدثنا عبد الرمحن بن احلسن القاضي ثنا إبراهيم بن احلسني ثنا آدم بن أيب إايس ثنا شعبة عن سعد بن  5334] 
 لرمحن بن عوف أدركت صفوها وسبقت رنقها إبراهيم مسعت إبراهيم بن قارظ يقول مسعت عليا يقول حني مات عبد ا

 
[ أخربين أمحد بن يعقوب الثقفي ثنا موسى بن زكراي ثنا خليفة بن خياط فذكر هذا النسب وزاد وكان عبد  5335] 

 الرمحن يكىن أاب حممد وكان امسه يف اجلاهلية عبد الكعبة فسماه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عبد الرمحن 
 

انه الشيخ أبو بكر بن إسحاق قال أان علي بن عبد العزيز ثنا حممد بن أيب نعيم الواسطي ثنا [ فأخرب  5336] 
إبراهيم بن سعد قال حدثين أيب عن أبيه عن عبد الرمحن بن عوف قال كان امسي يف اجلاهلية عبد عمرو فسماين 

 ومل خيرجاه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عبد الرمحن هذا حديث صحيح على شرط الشيخني 
 

[ أخربين أبو بكر بن أيب نصر ثنا أمحد بن حممد بن عيسى القاضي ثنا عبد هللا بن مسلمة فيما قرأ على  5337] 
مالك عن هشام بن عروة عن أبيه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لعبد الرمحن ما صنعت اي أاب حممد يف 

الرمحن استلمت وتركت فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أصبت قال استالم الركن يعين احلجر األسود فقال عبد 
احلاكم لست أشك يف لقي عروة بن الزبري عبد الرمحن بن عوف فإن كان مسع منه هذا احلديث فإنه صحيح على 

 شرط الشيخني ومل خيرجاه 
 

حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا [ أخربان الشيخ أبو بكر بن إسحاق أان عبد هللا بن أمحد بن حنبل قال  5338] 
شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبيه قال لقد رأيت سعد بن أيب وقاص يف جنازة عبد الرمحن بن عوف قال اذهب بن 

 عوف ببطنتك من الدنيا مل تتغضغض منها بشيء 
 

عن مالك عن هشام [ حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا هارون بن سليمان ثنا عبد الرمحن بن مهدي  5339] 
بن عروة عن أبيه أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال لعبد الرمحن كيف صنعت اي أاب حممد يف استالم احلجر قال 

 استلمت وتركت قال أصبت اي أاب حممد 
 

[ أخربان الشيخ أبو بكر بن إسحاق أان إمساعيل بن قتيبة ثنا حممد بن عبد هللا بن عمر قال مات عبد  5340] 
 محن بن عوف ويكىن أاب حممد سنة اثنتني وثالثني وهو بن مخس وسبعني سنة الر 
 

[ أخربين أمحد بن كامل القاضي ثنا حممد بن اهليثم القاضي ثنا أبو اليمان قال أان شعيب عن الزهري  5341] 
ا قد فاضت حدثين إبراهيم بن عبد الرمحن بن عوف أنه غشي على عبد الرمحن بن عوف يف وجعه غشية فظنوا أهن

نفسه فيها حىت قاموا من عنده وجللوه ثواب وخرجت أم كلثوم بنت عقبة امرأته إىل املسجد تستعني فيما أمرت به من 
الصرب والصالة فلبثوا ساعة وهو يف غشية مث أفاق فكان أول ما تكلم به أن كرب فكرب أهل البيت ومن يليهم مث قال 

تم فقال إنه انطلق يب يف غشييت رجالن أحدمها فيه شدة وفظاظة فقاال هلم غشي علي آنفا فقالوا نعم فقال صدق
انطلق حناكمك إىل العزيز العليم فقال ارجعاه فإنه من الذين كتب هللا هلم السعادة واملغفرة يف بطون أمهاهتم وأنه 



ج فيها عثمان رضى هللا سيتمتع به بنوه إىل ما شاء هللا فعاش بعد ذلك شهرا مث تويف رضى هللا تعاىل عنه وأقام احل
 تعاىل عنه 

 
[ أخربان أبو بكر بن إسحاق ثنا إمساعيل بن إسحاق القاضي ثنا أبو اثبت ثنا يوسف بن يعقوب املاجشون  5342] 

أان صاحل بن إبراهيم بن عبد الرمحن بن عوف عن عبد الرمحن بن عوف قال قال أمية بن خلف كاتبين ابمسك الذي  
 و كنت تكاتبنيه عبد عمر 

 
[ أخربين أمحد بن سهل الفقيه ببخارا ثنا صاحل بن حممد بن حبيب احلافظ ثنا علي بن اجلعد ثنا إبراهيم بن  5343] 

 سعد عن أبيه عن جده قال مسعت سعد بن مالك حني مات عبد الرمحن بن عوف يقول واجباله 
 

ة ثنا أبو أيوب ثنا حممد بن عمر ثنا عبد هللا [ حدثنا أبو عبد هللا األصبهاين ثنا حممد بن عبد هللا بن رست 5344] 
بن جعفر الزهري عن يعقوب بن عتبة بن املغرية بن األخنس قال ولد عبد الرمحن بن عوف بعد الفيل بعشر سنني 

ومات يرمحه هللا سنة اثنتني وثالثني وهو بن مخس وسبعني سنة وكانت كنيته أبو حممد ودفن ابلبقيع وصلى عليه عثمان 
 جال طويال رقيق البشرة يعين رقيق اجللد أبيض مشرب حبمرة وكان ر 

 
[ حدثين حممد بن يعقوب احلافظ ثنا حممد بن إسحاق ثنا عبد هللا بن سعد ثنا يعقوب عن أبيه قال بلغين  5345] 

 أن عبد الرمحن بن عوف جرح يوم أحد إحدى وعشرين جراحة وجرح يف رجله فكان يعرج منها 
 

بو العباس حممد بن أمحد احملبويب ثنا سعيد بن مسعود أان يزيد بن هارون أان محيد عن أنس وثنا [ أخربان أ 5346] 
أمحد بن سلمان الفقيه ثنا حممد بن اهليثم القاضي ثنا بن أيب مرمي ثنا حيىي بن أيوب حدثين محيد قال مسعت أنس بن 

 عليه وسلم فآخى رسول هللا صلى هللا عليه مالك يقول قدم عبد الرمحن بن عوف مهاجرا إىل رسول هللا صلى هللا
 وسلم بينه وبني سعد بن الربيع هذا حديث صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه 

 
[ أخربين عبد الرمحن بن محدان اجلالب هبمدان ثنا حممد بن أمحد بن برد ثنا اهليثم بن مجيل ثنا إبراهيم بن  5347] 

عت عليا رضى هللا تعاىل عنه يقول لعبد الرمحن بن عوف يوم مات اذهب سعد قال مسعت أيب حيدث عن أبيه قال مس
 اي بن عوف فقد أدركت صفوها وسبقت رنقها 

 
[ حدثين حممد بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق ثنا أبو هشام احلسني بن علي عن جعفر بن برقان قال  5348] 

 بلغين أن عبد الرمحن بن عوف أعتق ثالثني ألف بيت 
 

[ أخربان أبو جعفر الفقيه ثنا أبو عالثة ثنا أيب أان بن هليعة عن أيب األسود يف تسمية من شهد بدرا مع  5349] 
 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من بين زهرة بن كالب بن مرة عبد الرمحن بن عوف بن زهري 

 



رج ثنا حممد بن عمر حدثين أبو بكر [ حدثنا أبو عبد هللا األصبهاين ثنا احلسن بن اجلهم ثنا احلسني بن الف 5350] 
بن أيب سربة عن حممد بن أيب حرملة عن عثمان بن الشريد قال ترك عبد الرمحن بن عوف ألف بعري وثالثة ألف شاة 
ابلنقيع ومائة فرس ترعى ابلنقيع وكان يزرع ابجلرف على عشرين انضحا وكان يدخر قوت أهله من ذلك سنة وأسلم 

أن يدخل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم دار األرقم وقبل أن يدعو فيها وشهد مع رسول  عبد الرمحن بن عوف قبل
 هللا صلى هللا عليه وسلم بدرا وأحدا واخلندق واملشاهد كلها وثبت مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حني ويل الناس 

 
د ثنا يعقوب عن أبيه أن عبد الرمحن بن [ حدثين حممد بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق ثنا عبيد هللا بن سع 5351] 

 عوف كان يقال له حواري رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
 

[ حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن عبد اجلبار ثنا يونس بن بكري عن بن إسحاق حدثين  5352] 
كنت أسري يف ركب بني عثمان وعبد صاحل بن إبراهيم بن عبد الرمحن بن عوف عن أبيه عن املسور بن خمرمة قال  

الرمحن بن عوف فقال عثمان من صاحب اخلميصة فقال عبد الرمحن أان فقال عثمان ها اي مسور من زعم أنه خري 
 من خالك عبد الرمحن يف اهلجرة األوىل فقد كذب 

 
الزهري ثنا إبراهيم بن عبد  [ أخربين أمحد بن علي املقري ثنا أبو أمية حممد بن إبراهيم ثنا يعقوب بن حممد 5353] 

العزيز بن عمر بن عبد الرمحن بن عوف حدثين أيب عن عبد الرمحن بن محيد بن عبد الرمحن بن عوف عن أبيه عن 
أمه أم كلثوم بنت عقبة قالت دخل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على بسرة وهي متشط عائشة فقال اي بسرة من 

أو رجلني قال فأين أنتم عن سيد املسلمني عبد الرمحن بن عوف هذا حديث خيطب أم كلثوم قالت فسمعت رجال 
 صحيح اإلسناد ومل خيرجاه 

 
[ أخربان عبد هللا بن إسحاق اخلراساين العدل ثنا عبد هللا بن روح املدائين ثنا يزيد بن هارون أان أبو املعلى  5354] 

ب رضى هللا تعاىل عنه أن عبد الرمحن بن عوف قال اجلزري عن ميمون بن مهران عن بن عمر عن علي بن أيب طال
ألصحاب الشورى هل لكم أن أختار لكم وانتقل منها فقال علي أان أول من رضي فإين مسعت رسول هللا صلى هللا 

 عليه وسلم يقول لك أنت أمني يف أهل السماء أمني يف أهل األرض 
 

م بن سليمان الربنسي ثنا عبد العزيز بن عبد هللا األويسي [ حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا إبراهي 5355] 
حدثين إبراهيم بن سعد عن صاحل بن كيسان عن بن شهاب عن سامل قال قلت لعبد هللا بن عمر وأخربين أبو عبد هللا 

صة بن حممد بن علي الصنعاين مبكة ثنا إسحاق بن إبراهيم أان عبد الرزاق أان معمر عن عبد امللك بن عمري عن قبي
جابر األسدي قال كنت حمرما فرأيت ظبيا فرميته فأصبته فمات فوقع يف نفسي من ذلك فأتيت عمر بن اخلطاب 

أسأله فوجدت إىل جنبه رجال أبيض رقيق الوجه فإذا هو عبد الرمحن بن عوف فسألت عمر فالتفت إىل عبد الرمحن 
ا من عنده قال صاحب يل إن أمري املؤمنني مل حيسن أن فقال ترى شاة تكفيه قال نعم فأمرين أن أذبح شاة فلما قمن

يفتيك حىت سأل الرجل فسمع عمر بعض كالمه فعاله عمر ابلدرة ضراب مث أقبل علي ليضربين فقلت اي أمري املؤمنني 
ضى هللا تعاىل إين مل أقل شيئا إمنا هو قاله قال فرتكين مث قال أردت أن تقتل احلرام وتتعد ابلفتيا مث قال أمري املؤمنني ر 



عنه أن يف اإلنسان عشرة أخالق تسعة حسنة وواحد سيء ويفسدها ذلك السيء مث قال إايك وعثرة الشباب هذا 
 حديث صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه 

 
[ حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق الصغاين ثنا أبو سلمة منصور بن سلمة اخلزاعي  5356] 

د هللا بن جعفر املخزومي حدثتين أم بكر بنت املسور أن عبد الرمحن بن عوف ابع أرضا له أبربعني ألف دينار ثنا عب
فقسمها يف بين زهرة وفقراء املسلمني واملهاجرين وأزواج النيب صلى هللا عليه وسلم فبعث إىل عائشة رضى هللا تعاىل 

الرمحن بن عوف قال وقص القصة قالت قال رسول هللا عنها مبال من ذلك فقالت من بعث هذا املال قلت عبد 
صلى هللا عليه وسلم ال حينو عليكن من بعدي إال الصابرون سقى هللا بن عوف من سلسبيل اجلنة هذا حديث 

 صحيح اإلسناد ومل خيرجاه 
 

بن حممد  [ حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق الصغاين ثنا يونس بن حممد وأمحد 5357] 
األزرقي قاال ثنا إبراهيم بن سعد عن حممد بن إسحاق عن حممد بن عبد الرمحن بن عبد هللا بن احلصني بن عوف بن 

احلارث عن أم سلمة قالت مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول ألزواجه إن الذي حينو عليكم بعدي هو 
بيل اجلنة فقد صح احلديث عن عائشة وأم سلمة رضى هللا الصادق البار اللهم أسق عبد الرمحن بن عوف من سلس

 تعاىل عنهما 
 

[ حدثناه أبو النضر حممد بن حممد الفقيه وأبو إسحاق إبراهيم بن إمساعيل املقري قاال ثنا عثمان بن سعيد  5358] 
بن أيب رابح عن  الدارمي ثنا سليمان بن عبد الرمحن الدمشقي ثنا خالد بن يزيد بن أيب مالك عن أبيه عن عطاء

إبراهيم بن عبد الرمحن بن عوف عن أبيه عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنه قال اي بن عوف إنك من األغنياء 
ولن تدخل اجلنة إال زحفا فأقرض هللا يطلق قدميك قال فما أقرض هللا قال تتربأ مما أنت فيه قال اي رسول هللا من كله 

و يهم بذلك فأرسل إليه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال أاتين جربيل فقال مر أمجع قال نعم فخرج بن عوف وه
بن عوف فليضف الضيف وليطعم املسكني وليعط السائل وليبدأ مبن يعول فإنه إذا فعل ذلك كان تزكية ما هو فيه 

 هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه 
 

افظ ثنا إبراهيم بن عبد هللا ثنا قريش بن أنس عن حممد بن عمرو [ حدثنا أبو عبد هللا حممد بن يعقوب احل 5359] 
عن أيب سلمة عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خريكم خريكم ألهلي من بعدي قال قريش 
ألف فحدثين حممد بن عمرو عن أيب سلمة بن عبد الرمحن أن أابه وصى ألمهات املؤمنني حبديقة بيعت بعده أبربعني 

 دينار هذا حديث صحيح على شرط مسلم ومل خيرجاه وله شاهد صحيح على شرط الشيخني 
 

[ حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق الصغاين ثنا عبد هللا بن يوسف التنيسي ثنا بكر  5360] 
لت على عائشة رضى هللا تعاىل بن مضر ثنا صخر بن عبد هللا بن حرملة عن أيب سلمة بن عبد الرمحن حدثه قال دخ

عنها فقالت يل كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول يل أمركن مما يهمين بعدي ولن يصرب عليكن إال الصابرون مث 
 قالت فسقى هللا أابك من سلسبيل اجلنة وكان عبد الرمحن بن عوف قد وصلهن مبال فبيع أبربعني ألف 



 
 ضى هللا تعاىل عنه ذكر مناقب عبد هللا بن مسعود ر 

[ أخربين جعفر بن حممد بن نصري اخللدي رضى هللا تعاىل عنه ثنا أمحد بن حممد احلجاج بن رشد بن  5361] 
املهري مبصر قال امأل علي موسى بن عون بن عبد هللا بن عون عبد هللا بن مسعود بن كاهل بن حبيب بن اتمر بن 

 بن سعد بن هذيل بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار  خمزوم بن صاهلة بن كاهل بن احلارث بن تيم
 

[ فحدثنا هبذا حممد بن صاحل بن هانئ ثنا احلسني بن حممد القباين ثنا احلسن بن علي بن يزيد الصدائي ثنا  5362] 
  يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن حممد بن إسحاق قال عبد هللا بن مسعود بن احلارث بن مشخ بن خمزوم بن

كاهل بن احلارث بن سعد بن هذيل من حلفاء بين زهرة قد خالفهما الواقدي يف هذا النسب كما حدثناه أبو عبد هللا 
األصبهاين ثنا احلسن بن اجلهم ثنا احلسني بن الفرج ثنا حممد بن عمر قال وعبد هللا بن مسعود بن غافل بن حبيب بن 

رث بن تيم بن سعد بن هذيل بن مدركة وكان يكىن اببنه عبد مشخ بن فار بن خمزوم بن صاهلة بن كاهل بن احلا
الرمحن أاب عبد الرمحن وكان أبوه مسعود بن غافل حالف عبد احلارث بن زهرة يف اجلاهلية وأسلم عبد هللا بن مسعود 

وأحدا قبل دخول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم دار األرقم وشهد عبد هللا بن مسعود عند مجيع أهل السري بدرا 
واخلندق واملشاهد كلها مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهاجر هجرتني وكان صاحب سر رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم وسواكه وسواده ونعله وطهوره وكان رجال حنيفا قصريا شديد األدمة ومات ابملدينة سنة اثنتني وثالثني 

  سنة فدفن ابلبقيع وكان يوم تويف فيما قيل بن بضع وستني
 

[ أخربان الشيخ أبو بكر بن إسحاق أان إمساعيل بن قتيبة ثنا حممد بن عبد هللا بن منري قال مات عبد هللا  5363] 
بن مسعود ابملدينة سنة اثنتني وثالثني حني قتل عثمان وكان أوصى الزبري بن العوام فصلى عليه وقد قيل أن عمار بن 

 بن بضع وستني سنة  ايسر صلى عليه ودفن ابلبقيع ليال وهو
 

[ أخربين أمحد بن يعقوب الثقفي ثنا حممد بن عبد هللا احلضرمي ثنا أبو كريب ثنا عبد هللا بن موسى عن  5364] 
سليمان بن أيب سليمان عن أيب هاشم عن إبراهيم عن علقمة عن عبد هللا بن مسعود أن النيب صلى هللا عليه وسلم  

  كناه أاب عبد الرمحن ومل يولد له
 

[ حدثين علي بن محشاذ العدل ثنا موسى بن هارون ثنا مصعب بن عبد هللا الزبريي عن أبيه قال أم عبد  5365] 
 هللا بن مسعود أم عبد بنت عبد بن احلارث بن زهرة 

 
[ مسعت أاب العباس حممد بن يعقوب يقول مسعت العباس بن حممد يقول مسعت حيىي بن معني يقول كنية  5366] 

 بن مسعود أبو عبد الرمحن وحدثنا أبو العباس ثنا سعيد بن عثمان التنوخي ثنا اخلصيب بن انصح ثنا سليمان عبد هللا
بن أيب سليمان العاقالين عن أيب هاشم عن إبراهيم النخعي أن بن مسعود كىن علقمة أاب شبل قبل أن يولد له قال 

 هللا عليه وسلم كناه أاب عبد الرمحن قبل أن يولد له  فسئل فحدث علقمة عن عبد هللا بن مسعود أن رسول هللا صلى
 



[ أخربين حممد بن املؤمل ثنا الفضل بن حممد ثنا أمحد بن حنبل ثنا حيىي بن اليمان ثنا األعمش عن إبراهيم  5367] 
 من القارة قال كان عبد هللا بن مسعود لطيفا وطفا وكانت أمه أم عبد بنت عبد بن احلارث بن زهرة ويقال أهنا كانت 

 
[ أخربان أبو بكر بن إسحاق اإلمام أان إمساعيل بن قتيبة ثنا أبو بكر بن أيب شيبة ثنا حممد بن أيب عبيدة  5368] 

عن أبيه عن األعمش عن القاسم بن عبد الرمحن عن أبيه عن عبد هللا بن مسعود قال لقد رأيتين سادس ستة ما على 
 رجاه األرض مسلم غريان صحيح اإلسناد ومل خي

 
[ أخربان أبو جعفر البغدادي ثنا أبو عالثة ثنا أيب ثنا بن هليعة عن أيب األسود عن عروة يف تسمية من شهد  5369] 

بدرا من حلفاء بين زهرة بن كالب عبد هللا بن مسعود قال عروة وممن هاجر إىل احلبشة اهلجرة األوىل قبل خروج 
 جعفر بن أيب طالب عبد هللا بن مسعود 

 
[ حدثنا علي بن محشاذ العدل ثنا حممد بن شاذان اجلوهري ثنا زكراي بن عدي ثنا حامت بن إمساعيل عن بن  5370] 

أيب ذابب عن جماهد عن عبد هللا بن سخربة قال كنت مع عبد هللا بن مسعود وكان رجال آدم عليه مسحة لطيف 
 اجلسم ضعيف اللحم 

 
ا موسى بن زكراي ثنا خلف بن خليفة قال مات عبد هللا بن مسعود [ أخربين أمحد بن يعقوب الثقفي ثن 5371] 

 ابملدينة وصلى عليه الزبري بن العوام 
 

[ حدثين حيىي بن منصور القاضي ثنا علي بن عبد العزيز ثنا سعيد بن سليمان الواسطي ثنا عباد بن العوام  5372] 
باس قال آخى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن سفيان بن حسني عن يعلى بن مسلم عن جابر بن زيد عن بن ع
 بني الزبري بن العوام وعبد هللا بن مسعود صحيح اإلسناد ومل خيرجاه 

 
[ أخربان حممد بن يعقوب الشيباين ثنا حممد بن عبد الوهاب ثنا جعفر بن عون عن أيب العميس عن عامر  5373] 

بن مسعود أن حدث به حدث يف مرضه هذا أن يرجع وصيته إىل  بن عبد هللا بن الزبري قال ذكر ما أوصى به عبد هللا
هللا مث إىل الزبري بن العوام وابنه عبد هللا بن الزبري وإهنما يف حل وبل مما وليا وقضيا وال تتزوج بنات عبد هللا إال إبذهنما 

 وال خيص ذلك عن زينب 
 

احلسني ثنا آدم بن أيب إايس ثنا شعبة حدثين أبو [ أخربين عبد الرمحن بن احلسن القاضي ثنا إبراهيم بن  5374] 
العميس عن مسلم البطني عن عمرو بن ميمون قال كان عبد هللا أتيت عليه السنة ال حيدث عن رسول هللا صلى هللا 

عليه وسلم فحدث ذات يوم عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حبديث فعلته كآبة وجعل العرق يتحادر على جبهته 
 و هذا أو قريبا من هذا هذا حديث صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه ويقول حن

 
[ أخربان أبو إسحاق بن إبراهيم بن حممد بن حيىي ثنا حممد بن إسحاق الثقفي ثنا أبو كريب ثنا إبراهيم بن  5375] 



ان وأخي من يوسف بن أيب إسحاق عن أبيه عن أيب إسحاق السبيعي عن األسود أنه مسع أاب موسى يقول قدمت أ
اليمن فمكثنا حينا ما نرى إال أن عبد هللا بن مسعود رجل من أهل بيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مما نرى من 

 دخوله ودخول أمه عليه هذا حديث صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه 
 

ة عن األعمش عن شقيق قال [ حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن عبد اجلبار ثنا أبو معاوي 5376] 
مسعت حذيفة يقول إن أشبه الناس هداي ومستا ودال مبحمد صلى هللا عليه وسلم عبد هللا بن مسعود من حني خيرج إىل 
حني يرجع فما أدري ما يف بيته ولقد علم احملفوظون من أصحاب حممد صلى هللا عليه وسلم أن بن أم عبد من أقرهبم 

 امة هذا حديث صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه وسيلة عند هللا يوم القي
 

[ أخربين احلسن بن حليمة املروزي أان أبو املوجه أان عبدان أان عبد هللا أان مسعر قال حدثين معن بن عبد  5377] 
 الرمحن عن عون بن عبد هللا بن عتبة عن أبيه قال كان عبد هللا إذا هدأت العيون مسعت له دواي كدوي النحل حىت

 يصبح 
 

[ أخربان أبو عبد هللا حممد بن عبد هللا الصفار ثنا أمحد بن يونس الضيب ثنا أبو داود الطيالسي ثنا شعبة أان  5378] 
جامع بن شداد قال مسعت عبد هللا بن مرداس قال كان عبد هللا خيطبنا كل مخيس على رجليه فيتكلم بكلمات وحنن 

 نشتهي أن يزيد 
 

عبد هللا الصفار ثنا أمحد بن يونس الضيب ثنا أبو داود ثنا شعبة عن سلمة بن كهيل عن حبة [ أخربان أبو  5379] 
العرين قال قرأت يف كتاب عمر إىل أهل اليمن والكوفة أما بعد فأنتم رأس العرب ومججمتها وأنتم سهمي الذي أرمي 

 وآثرتكم به على نفسي به إن جاء شيء من ها هنا وها هنا وقد بعثت إليكم عبد هللا واخرتته لكم 
 

[ حدثين أبو بكر أمحد بن ابلويه ثنا عبد هللا بن أمحد بن حنبل قال حدثين أيب ثنا عبد الرمحن عن سفيان  5380] 
عن أيب إسحاق عن حبة العرين أن انسا أتوا عليا فأثنوا على عبد هللا بن مسعود فقال أقول فيه مثل ما قالوا وأفضل 

 له وحرم حرامه فقيه يف الدين عامل ابلسنة من قرأ القرآن وأحل حال
 

[ حدثين أبو بكر بن ابلويه ثنا حممد بن أمحد بن النضر ثنا معاوية بن عمرو ثنا زائدة عن األعمش عن  5381] 
مالك بن احلارث عن أيب مسعود عقبة بن عمرو قال ما أرى رجال أعلم مبا أنزل هللا على حممد صلى هللا عليه وسلم 

  بن مسعود فقال أبو موسى إن تقل ذلك فإنه كان يسمع حني ال نسمع ويدخل حني ال ندخل من عبد هللا
 

[ حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حبر بن نصر ثنا عبد هللا بن وهب قال أخربين سفيان الثوري عن  5382] 
ويب ما وطئ عقيب رجالن وحلثيتم على األعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال قال عبد هللا بن مسعود لو تعلمون ذن

 رأسي الرتاب ولوددت أن هللا غفر يل ذنبا من ذنويب وإين دعيت عبد هللا بن روثة 
 



[ حدثين حممد بن صاحل بن هانئ ثنا السري بن خزمية وأمحد بن نصر قاال ثنا أبو غسان مالك بن إمساعيل  5383] 
قال قدمت الشام فصليت ركعتني مث قلت اللهم يسر يل جليسا صاحلا ثنا إسرائيل عن املغرية عن إبراهيم عن علقمة 

فلقيت قوما فجلست فإذا بواحد جاء حىت جلس إىل جنيب فقلت من ذا قال أبو الدرداء فقلت إين دعوت هللا أن 
ييسر يل جليسا صاحلا فيسر يل فقال ممن أنت قلت من أهل الكوفة قال أوليس عندكم بن أم عبد صاحب النعلني 

والوسادة واملطهرة وفيكم الذي أجاره هللا من الشيطان على لسان نبيه صلى هللا عليه وسلم وفيكم صاحب سر 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الذي ال يعلمه غريه هذا حديث صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه واألسانيد اليت 

 هنا غري مسندة وهذا مسند قبله كلها صحيحة ومل خيرجاها وإمنا تركت الكالم عليها أل
 

[ حدثنا أبو بكر بن إسحاق أان علي بن عبد العزيز حممد بن غالب قاال ثنا أبو حذيفة وثنا دعلج بن أمحد  5384] 
السجزي ببغداد ثنا عبد العزيز بن معاوية النصري ثنا أبو حذيفة ثنا سفيان الثوري عن منصور عن هالل بن يساف 

عيد بن زيد قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عشرة يف اجلنة فذكر أاب بكر وعمر عن عبد هللا بن ظامل عن س
وعثمان وعليا وطلحة والزبري وعبد الرمحن بن عوف وسعد بن أيب وقاص وسعيد بن زيد وعبد هللا بن مسعود رضى 

يب حذيفة إال أهنما مل حيتجا هللا تعاىل عنهم هذا حديث تفرد بذكر بن مسعود فيه أبو حذيفة وقد احتج البخاري أب
 بعبد هللا بن ظامل 

 
[ أخربان أبو بكر أمحد بن سلمان الفقيه ببغداد قال قرأ علي عبد امللك بن حممد الرقاشي وأان أمسع ثنا أبو  5385] 

يح عتاب سهل بن محاد ثنا شعبة عن معاوية بن قرة عن أبيه قال كان بن مسعود على شجرة جيتين هلم منها فهبت الر 
وكشفت عن ساقيه فضحكوا فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم والذي نفسي بيده هلما أثقل يف امليزان من أحد 

 هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه 
 

[ حدثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه أان أمحد بن سلمة ثنا إسحاق بن إبراهيم أان جرير عن عبد هللا بن يزيد  5386] 
كميل بن زايد عن علي رضى هللا تعاىل عنه قال كنت مع النيب صلى هللا عليه وسلم ومعه أبو بكر رضى الصهباين عن  

هللا تعاىل عنه ومن شاء هللا من أصحابه فمرران بعبد هللا بن مسعود وهو يصلي فقال النيب صلى هللا عليه وسلم من 
ا كما أنزل فأثىن عبد هللا على ربه ومحده فأحسن يف هذا فقيل عبد هللا بن مسعود فقال إن عبد هللا يقرأ القرآن غض

محده على ربه مث سأله فأمجل املسألة وسأله كأحسن مسألة سأهلا عبد ربه مث قال اللهم إين أسألك إمياان ال يرتد ونعيما 
ى هللا عليه ال ينفذ ومرافقة حممد صلى هللا عليه وسلم يف أعلى عليني يف جنانك جنان اخللد قال وكان رسول هللا صل

وسلم يقول سل تعط سل تعط مرتني فانطلقت ألبشره فوجدت أاب بكر قد سبقين وكان سباقا ابخلري هذا حديث 
 صحيح اإلسناد ومل خيرجاه 

 
[ حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أبو جعفر حممد بن علي الوراق حبمدان ثنا حيىي بن يعلى احملاريب  5387] 

عن زيد بن وهب عن عبد هللا قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم رضيت ألميت ما رضي هلا  ثنا زائدة عن منصور
بن أم عبد هذا إسناد صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه وله علة من حديث سفيان الثوري فأخربان حممد بن 

 ان وأما حديث إسرائيل موسى بن عمران الفقيه ثنا إبراهيم بن أيب طالب ثنا أبو كريب ثنا وكيع عن سفي



 
[ فأخربانه أبو عبد هللا الصفار ثنا أمحد بن مهران ثنا عبيد هللا بن موسى أان إسرائيل مجيعا عن منصور عن  5388] 

 القاسم بن عبد الرمحن أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال رضيت ألميت ما رضي هلا بن أم عبد 
 

ن القاضي ثنا إبراهيم بن احلسني ثنا املعاىف بن سليمان احلراين ثنا القاسم بن [ أخربان عبد الرمحن بن احلس 5389] 
معن عن منصور عن أيب إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضى هللا تعاىل عنه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه 

 ناد ومل خيرجاه وسلم لو كنت مستخلفا أحدا من غري مشورة الستخلفت عليهم بن أم عبد هذا حديث صحيح اإلس
 

[ أخربان أبو احلسن علي بن حممد القرشي ابلكوفة ثنا احلسن بن علي بن عفان العامري ثنا مصعب بن  5390] 
املقدام ثنا سفيان عن األعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عمر رضى هللا تعاىل عنه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه 

أنزل فليقرأه على قراءة بن أم عبد هذا حديث صحيح على شرط الشيخني وسلم من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما 
 ومل خيرجاه 

 
[ أخربين عبد هللا بن حممد بن موسى العدل ثنا إمساعيل بن قتيبة ثنا حممد بن عبد هللا بن منري قال حدثين  5391] 

نظر إليه ويتهلل وجهه مث أيب عن األعمش عن زيد بن وهب قال كنت جالسا عند عمر إذ جاءه رجل حنيف فجعل ي
 قال كيف ملىء علما كيف ملىء علما يعين عبد هللا بن مسعود هذا حديث صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه 

 
[ حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن عبد اجلبار ثنا أبو معاوية عن األعمش عن عمرو بن مرة  5392] 

تعاىل عنه قال قيل له أخربان عن أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال عن عن أيب البخرتي عن علي رضى هللا 
أيهم قال أخربان عن عبد هللا بن مسعود قال علم الكتاب والسنة مث انتهى وكفى به وذكر ابقي احلديث صحيح على 

 شرط الشيخني ومل خيرجاه 
 

نا حممد بن بشار ثنا مؤمل بن سفيان ثنا إمساعيل بن [ أخربين أبو علي احلافظ أان إبراهيم بن أيب طالب ث 5393] 
املقدام عن املقدام بن شريح عن أبيه عن سعد بن أيب وقاص يف هذه اآلية } وال تطرد الذين يدعون رهبم ابلغداة 

والعشي يريدون وجهه { قال نزلت يف مخس من قريش أان وابن مسعود فيهم فقالت قريش للنيب صلى هللا عليه وسلم 
طردت هؤالء عنك جالسناك تدين هؤالء دوننا فنزلت } وال تطرد الذين يدعون رهبم ابلغداة والعشي يريدون لو 

 وجهه { إىل قوله } ابلشاكرين { هذا حديث صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه 
 

 جعفر بن [ أخربان أبو الفضل احلسن بن يعقوب بن يوسف العدل ثنا حممد بن عبد الوهاب العبدي أان 5394] 
عون أان املسعودي عن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه قال قال النيب صلى هللا عليه وسلم لعبد هللا بن مسعود 

اقرأ قال اقرأ وعليك أنزل قال أين أحب أن أمسعه من غريي قال فافتتح سورة النساء حىت بلغ } فكيف إذا جئنا من  
استعرب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وكف عبد هللا فقال له رسول كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤالء شهيدا { ف

هللا صلى هللا عليه وسلم تكلم فحمد هللا يف أول كالمه وأثىن على هللا وصلى على النيب صلى هللا عليه وسلم وشهد 



 صلى هللا عليه شهادة احلق وقال رضينا ابهلل راب وابإلسالم دينا ورضيت لكم ما رضي هللا ورسوله فقال رسول هللا
 وسلم رضيت لكم ما رضي لكم بن أم عبد هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه 

 
[ أخربين أبو احلسن حممد بن عبد هللا العمري ثنا حممد بن إسحاق ثنا أبو عمار ثنا الفضل بن موسى عن  5395] 

مسعود فقلت له أراك ال تذكر بن  األعمش قال كان شقيق يذكر صحابة النيب صلى هللا عليه وسلم فلم يذكر بن
 مسعود قال ذاك رجل ال أفضل عليه أحدا هذا حديث صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه 

 
[ حدثنا ميمون بن إسحاق اهلامشي موالهم ثنا أمحد بن عبد اجلبار ثنا أبو معاوية عن األعمش عن إبراهيم  5396] 

هللا عليه وسلم يف هديه ودله ومسته قال إبراهيم وكان علقمة يشبه بعبد عن علقمة قال كان عبد هللا يشبه ابلنيب صلى 
 هللا هذا حديث صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه 

 
[ أخربان أبو عبد هللا حممد بن علي الصنعاين مبكة ثنا إسحاق بن إبراهيم بن عباد أان عبد الرزاق أان معمر  5397] 

األسدي عن أبيه قال إين ابلكوفة يف داري إذ مسعت على ابب الدار  عن إسحاق بن راشد عن عمرو بن وابصة
السالم عليكم أأجل فقلت وعليك السالم فلج فلما دخل فإذا هو عبد هللا بن مسعود فقلت اي أاب عبد الرمحن أية 

ن رسول هللا ساعة زايرة هذه وذلك يف حنر الظهرية قال طال علي النهار فتذكرت من أحتدث إليه قال فجعل حيدثين ع
صلى هللا عليه وسلم وأحدثه مث أنشأ حيدثين فقال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول تكون فتنة النائم فيها 
خري من املضطجع واملضطجع فيها خري من القاعد والقاعد فيها خري من القائم والقائم فيها خري من املاشي واملاشي 

ار قلت اي رسول هللا ومىت ذلك قال ذلك أايم اهلرج قلت ومىت أايم اهلرج قال حني خري من الراكب قتالها كلها يف الن
ال أيمن الرجل جليسه قلت فبم أتمرين إن أدركت ذلك الزمان قال أكفف نفسك ويدك وادخل دارك قلت اي رسول 

فاصنع هكذا  هللا أرأيت إن دخل علي داري قال فادخل بيتك قلت أرأيت إن دخل علي بييت قال فادخل مسجدك
 أو قبض بيمينه على الكوع وقل ريب هللا حىت متوت على ذلك 

 
 ذكر مناقب العباس بن عبد املطلب بن هاشم 

 عم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وعلى آله أمجعني 
 

عدي ثنا [ حدثنا أبو زكراي حيىي بن حممد العنربي ثنا أبو عبد هللا حممد بن إبراهيم العبدي ثنا يوسف بن  5398] 
جرير عن مغرية بن أيب رزين قال قيل للعباس بن عبد املطلب أميا أكرب أنت أم النيب صلى هللا عليه وسلم فقال هو 

 أكرب مين وأان ولدت قبله 
 

[ فأخربين عبد هللا بن حممد بن إسحاق اخلزاعي مبكة ثنا جدي ثنا الزبري بن بكار قال كان العباس أسن  5399] 
ى هللا عليه وسلم بثالث سنني أيت إىل أمي فقيل هلا ولدت آمنة غالما فخرجت يب حني أصبحت من رسول هللا صل

آخذة بيدي حىت دخلنا عليها فكأين أنظر إليه ميصع رجليه يف عرصته وجعل النساء حيدثنين ويقلن قبل أخاك قال 
 ومات العباس سنة أربع وثالثني وهو بن مثان ومثانني سنة 



 
بو عبد هللا األصبهاين ثنا حممد بن عبد هللا بن رستة ثنا سليمان بن داود ثنا حممد بن عمر عن [ حدثنا أ 5400] 

شيوخه أن العباس بن عبد املطلب بن هاشم بن عبد مناف عم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أمه نتيلة بنت خباب 
العباس يكىن أاب الفضل وكان الفضل أكرب بن كليب بن مالك بن عمرو بن عامر بن زيد مناة بن عامر اخلزرجية وكان 

من ولده وكان العباس أكرب من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بثالث سنني وشهد العباس مع رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم فتح مكة وحنينا والطائف وتبوك ومكث معه يوم حنني يف أهل بيته حني انكشف الناس عنه قال بن عمر 

سم البياضي أخربين شعبة موىل بن عباس قال كان العباس معتدل القناة وكان خيربان عن عبد املطلب ثنا خالد بن القا
أنه مات وهو أعدل قناة منه وتويف العباس يوم اجلمعة ألربع عشرة خلت من رجب سنة اثنتني وثالثني يف خالفة 

 قيع يف مقربة بين هاشم عثمان بن عفان رضى هللا تعاىل عنه وهو بن مثان ومثانني سنة ودفن ابلب
 

[ أخربان الشيخ أبو بكر بن إسحاق أان إمساعيل بن قتيبة ثنا حممد بن عبد هللا بن منري قال أم العباس بن  5401] 
عبد املطلب نتيلة بنت خباب بن كليب بن مالك بن عمرو بن عامر بن النمر بن قاسط ولد العباس قبل الفيل بثالث 

 سنني 
 

ي بن محشاذ ثنا عبد هللا بن أمحد بن حنبل ثنا أمحد بن إبراهيم الدورقي حدثين أبو نعيم [ حدثنا عل 5402] 
 الفضل بن دكني ثنا زهري عن ليث عن جماهد عن علي بن عبد هللا بن عباس قال أعتق العباس عند موته سبعني مملوكا 

 
 ذكر إسالم العباس رضى هللا تعاىل عنه 

  واختالف الرواايت يف وقت إسالمه
[ حدثنا أبو بكر حممد بن أمحد بن ابلويه من أصل كتابه ثنا أبو عمران موسى بن هارون احلافظ ثنا  5403] 

إسحاق بن راهويه وحدثين حممد بن صاحل بن هانئ ثنا أبو سعيد حممد بن شاذان وإبراهيم بن أيب طالب وحممد بن 
حدثين أيب قال مسعت حممد بن إسحاق يقول حدثين  نعيم قالوا ثنا إسحاق بن إبراهيم قال أان وهب بن جرير قال

حسني بن عبد هللا عن عكرمة عن بن عباس عن أيب رافع موىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال كنت غالما 
للعباس بن عبد املطلب وكنت قد أسلمت وأسلمت أم الفضل وأسلم العباس وكان يكتم إسالمه خمافة قومه وكان أبو 

ن بدر وبعث مكانه العاص بن هشام وكان له عليه دين فقال له اكفين هذا الغزو واترك لك ما عليك هلب قد ختلف ع
ففعل فلما جاء اخلرب وكبت هللا أاب هلب وكنت رجال ضعيفا أحنت هذه األقداح يف حجرة فوهللا إين جلالس يف احلجرة 

ال عند طنب احلجرة وكان ظهره إىل ظهري أحنت أقداحي وعندي أم الفضل إذ الفاسق أبو هلب جير رجليه أراه ق
فقال الناس هذا أبو سفيان بن احلارث فقال أبو هلب هلم إيل اي بن أخي فجاء أبو سفيان حىت جلس عنده فجاء 

الناس فقاموا عليهما فقال اي بن أخي كيف كان أمر الناس فقال ال شيء فوهللا إن لقيناهم فمنحناهم أكتافنا يقتلوننا  
أيسروننا كيف شاءوا وأمي هللا ما ملت الناس قال ومل قال رأيت رجاال بيضا على خيل بلق ال وهللا ما كيف شاءوا و

تليق شيئا وال يقوم هلا شيء قال فرفعت طنب احلجرة فقلت وهللا تلك املالئكة فرفع أبو هلب يده فضرب وجهي 
فاحتجزت ورفعت عمودا من عمد واثورته فاحتملين فضرب يب األرض حىت برك على صدري فقامت أم الفضل 

احلجرة فضربته به فعلقت يف رأسه شجة منكرة وقالت اي عدو هللا استضعفته إن رأيت سيده غائبا عنه فقام ذليال 



فوهللا ما عاش إال سبع ليال حىت ضربه هللا ابلعدسة فقتلته فلقد تركه ابناه ليلتني أو ثالثة ما يدفنانه حىت أننت فقال 
بنيه أال تستحيان إن أابكما قد أننت يف بيته فقاال إان خنشى هذه القرحة وكانت قريش تتقي العدسة  رجل من قريش ال

كما تتقي الطاعون فقال رجل انطلقا فأان معكما قال فوهللا ما غسلوه إال قذفا ابملاء عليه من بعيد مث احتملوه 
 فقذفوه يف أعلى مكة إىل جدار وقذفوا عليه احلجارة 

 
خربان أبو جعفر البغدادي ثنا أبو عالثة قال حدثين أيب ثنا بن هليعة عن أيب األسود عن عروة بن الزبري [ أ 5404] 

 قال كان العباس بن عبد املطلب رضى هللا تعاىل عنه قد أسلم وأقام على سقايته ومل يهاجر 
 

ليب ح وأخربان أبو عمرو عثمان [ حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أبو أسامة عبد هللا بن أسامة احل 5405] 
بن أمحد بن السماك ببغداد ثنا عيسى بن عبد هللا الطيالسي ح وحدثين أبو بكر بن أيب دارم احلافظ ابلكوفة ثنا 

موسى بن هارون قالوا ثنا حممد بن عمران بن حممد بن عبد الرمحن بن أيب ليلى ثنا معاوية بن عمار الدهين عن أبيه 
جابر قال محلين خايل جد بن قيس وما أقدر أن أرمي حبجر يف السبعني راكبا من األنصار الذين عن أيب الزبري عن 

وفدوا على النيب صلى هللا عليه وسلم فخرج إلينا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ومعه عمه العباس فقال اي عم خذ 
ألكم لنفسي فتمنعوين مما متنعون منه يل على أخوالك فقال اي حممد سل لربك ولنفسك ما شئت فقال أما الذي أس

أموالكم وأنفسكم قالوا فما لنا إذا فعلنا ذلك قال اجلنة هذه الرواايت كلها بلفظ واحد ويف حديث موسى بن عمران 
ومل يسمعه إال منه هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه وليس للعباسية رضى هللا تعاىل عنهم يف تقدم إسالم العباس 

 احلديث  أصح من هذا
 

[ حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أبو عمر أمحد بن عبد هللا اجلبار بن عمر العطاردي ثنا يونس بن  5406] 
بكري عن بن إسحاق حدثين احلسني بن عبد هللا بن عبيد هللا عن عكرمة عن بن عباس حدثين أبو رافع قال كنا آل 

منا وكنت غالما للعباس أحنت األقداح فلما سارت قريش إىل رسول هللا العباس قد دخلنا اإلسالم وكنا نستخفي إبسال
صلى هللا عليه وسلم يوم بدر جعلنا نتوقع األخبار فقدم علينا الضمان اخلزاعي ابخلرب فوجدان يف أنفسنا قوة وسران ما 

حنت األقداح وعندي أم جاءان من اخلرب من ظهور رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فوهللا إين جلالس يف صفة زمزم أ
الفضل جالسة وقد سران ما جاءان من اخلرب من ظهور رسول هللا وبلغنا عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذ أقبل 

اخلبيث أبو هلب جير رجليه قد أكبته هللا وأخزاه ملا جاءه من اخلرب حىت جلس على طنب احلجرة وقال الناس هذا أبو 
جتمع عليه الناس فقال له أبو هلب هلم إيل اي بن أخي فجلس بني يديه فقال أخربين عن سفيان بن احلارث قد قدم وا

الناس قال نعم وهللا ما هؤالء إن لقينا القوم فمنحناهم أكتافنا يضعون السالح فينا حيث شاؤوا وهللا مع ذلك ما ملت 
احلجرة فقلت تلك وهللا املالئكة قال الناس لقينا رجاال بيضا على خيل بلق وهللا ما تبقي شيئا قال فرفعت طنب 

فرفع أبو هلب يده فضرب وجهي ضربة منكرة واثورته وكنت رجال ضعيفا فاحتملين فضرب يب األرض وبرك على 
صدري وضربين وقامت أم الفضل إىل عمود من عمد اخليمة فأخذته وهي تقول استضعفته إن غاب عنه سيده 

نكرة فقام جير رجليه ذليال ورماه هللا ابلعدسة فوهللا ما مكث إال سبعا حىت وتضربه ابلعمود على رأسه وتدخله شجة م
مات فلقد تركه ابناه يف بيته ثالاث ما يدفنانه حىت أننت وكانت قريش تتقي هذه العدسة كما تتقي الطاعون حىت قال 

إننا خنشى عدوى هذه القرحة  هلما رجل من قريش وحيكما أال تستحيان إن أابكما قد أننت يف بيته ال تدفنانه فقاال



فقال انطلقا فأان أعينكما عليه فوهللا ما غسلوه إال قذفا ابملاء من بعيد ما يدنون منه مث احتملوه إىل أعلى مكة 
 فأسندوه إىل جدار مث رضفوا عليه احلجارة 

 
بن زرارة قال أخربان زايد بن [ وأخربين أبو أمحد التميمي ثنا أبو العباس أمحد بن حممد بن احلسني ثنا عمرو  5407] 

عبد هللا عن حممد بن إسحاق حدثين حسني بن عبد هللا عن عكرمة قال قال أبو رافع كنت غالما للعباس بن عبد 
املطلب وكان اإلسالم دخلنا أهل البيت فأسلم العباس وأسلمت أم الفضل وأسلمت وكان العباس يهاب قومه ويكره 

زد أبو أمحد يف هذا اإلسناد على هذا املنت وأتى به مرسال هذا الذي انتهى إلينا من خالفهم وكان يكتم إسالمه ومل ي
 األخبار اليت تدل على تقدم إسالم العباس بن عبد املطلب قبل بدر فأسلم وأمسع اآلن اليت تضادها 

 
ن زايد السري [ حدثنا علي بن محشاذ العدل ثنا احلسني بن حممد بن محاد القباين واحلسني بن علي ب 5408] 

وصاحل بن حممد الرازي قالوا ثنا إبراهيم بن املنذر احلزامي ثنا حممد بن فليح عن موسى بن عقبة قال قال بن شهاب 
حدثه أنس بن مالك أن رجاال من األنصار استأذنوا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقالوا أئذن لنا فنرتك البن أختنا 

 رون درمها هذا حديث صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه العباس فداءه فقال وهللا ال تذ
 

[ حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن عبد اجلبار ثنا يونس بن بكري عن بن إسحاق ثنا حيىي بن  5409] 
هللا  عباد بن عبد هللا بن الزبري عن أبيه عن عائشة قالت ملا جاءت أهل مكة يف فداء أسراهم بعثت زينب بنت رسول

صلى هللا عليه وسلم يف فداء أيب العاص وبعثت فيه بقالدة كانت خدجية أدخلتها هبا على أيب العاص حني بين عليها 
فلما رآها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم رق هلا رقة شديدة وقال إن رأيتم أن تطلقوا هلا أسريها وتردوا عليها الذي هلا 

ردوا عليه الذي هلا قال وقال العباس اي رسول هللا إين كنت مسلما فقال رسول هللا فافعلوا قالوا نعم اي رسول هللا و 
صلى هللا عليه وسلم أعلم إبسالمك فإن يكن كما تقول فاهلل جيزيك فافد نفسك وابين أخويك نوفل بن احلارث بن 

احلارث بن فهر فقال  عبد املطلب وعقيل بن أيب طالب بن عبد املطلب وحليفك عتبة بن عمرو بن جحدم أخا بين
ما ذاك عندي اي رسول هللا قال فأين املال الذي دفنت أنت وأم الفضل فقلت هلا إن أصبت فهذا املال لبين الفضل 

وعبد هللا وقثم فقال وهللا اي رسول هللا إين أشهد أنك رسول هللا إن هذا لشيء ما علمه أحد غريي وغري أم الفضل 
تم مين عشرين أوقية من مال كان معي فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أفعل فاحسب يل اي رسول هللا ما أصب

ففدى العباس نفسه وابين أخويه وحليفه وأنزل هللا عز وجل اي أيها النيب قل ملن يف أيديكم من األسرى إن يعلم هللا يف 
ان العشرين األوقية يف اإلسالم قلوبكم خريا يؤتكم خريا مما أخذ منكم ويغفر لكم وهللا غفور رحيم فأعطاين مك

عشرين عبدا كلهم يف يده مال يضرب به مع ما أرجو من مغفرة هللا عز وجل هذا حديث صحيح على شرط مسلم 
 ومل خيرجاه 

 
[ أخربين عبد هللا بن احلسني القاضي مبرو ثنا احلارث بن أيب أسامة ثنا عبد هللا بن عمرو بن أيب أمية ثنا بن  5410] 

د عن حممد بن عقبة عن كريب عن بن عباس قال كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم جيل العباس إجالل أيب الزان
 الولد والده خاصة خص هللا العباس هبا من بني الناس هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه 

 



ثنا عبيد هللا بن موسى أان  [ أخربان أبو عبد هللا حممد بن عبد هللا الصفار ثنا أمحد بن مهران األصبهاين 5411] 
إسرائيل عن عبد األعلى عن سعيد بن جبري عن بن عباس رضى هللا تعاىل عنهما قال قال رسول هللا صلى هللا عليه 

 وسلم العباس مين وأان منه صحيح اإلسناد ومل خيرجاه 
 

د القدوس بن حممد بن عبد [ أخربين أبو قتيبة سامل بن الفضل األدمي مبكة ثنا موسى بن هارون ثنا عب 5412] 
الكبري بن شعيب بن احلبحاب ثنا احلسن بن عنبسة الوراق ثنا علي بن هاشم بن الربيد حدثين حممد بن عبيد هللا بن 
أيب رافع عن أبيه عن جده أيب رافع رضى هللا تعاىل عنه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اي أاب الفضل لك من 

 ديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه هللا حىت ترضى هذا ح
 

[ أخربين أبو النضر حممد بن حممد بن يوسف ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ثنا عبيد هللا بن صاحل حدثين  5413] 
الليث بن سعد عن إسحاق بن عبد هللا بن أيب فروة عن أابن بن صاحل عن علي بن عبد هللا بن عباس عن أبيه عن 

 تعاىل عنه قال كنت يوما يف املسجد فأقبل أبو جهل فقال إن هلل علي إن رأيت حممدا عباس بن عبد املطلب رضى هللا
ساجدا أن أطأ على رقبته فخرجت على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حىت دخلت عليه فأخربته بقول أيب جهل 

شر فاتزرت مث اتبعته  فخرج غضباان حىت جاء املسجد فعجل قبل أن يدخل من الباب فاقتحم احلائط فقلت هذا يوم
فدخل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو يقرأ } اقرأ ابسم ربك الذي خلق اإلنسان من علق { فلما بلغ شأن أيب 
جهل } كال إن اإلنسان ليطغى أن رآه استغىن { قال إنسان أليب جهل اي أاب احلكم هذا حممد رسول هللا صلى هللا 

ن ما أرى وهللا لقد سد أفق السماء علي فلما بلغ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عليه وسلم فقال أبو جهل أال ترو 
 آخر السورة سجد هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه 

 
[ حدثنا الشيخ اإلمام أبو بكر بن إسحاق وأبو بكر حممد بن أمحد بن ابلويه يف آخرين قالوا حدثنا عبد  5414] 

ىي بن معني ثنا عبيد بن أيب قرة ثنا الليث بن سعد عن أيب قبيل عن أيب ميسرة موىل هللا بن أمحد بن حنبل حدثين حي
العباس قال مسعت العباس رضى هللا تعاىل عنه يقول كنت عند النيب صلى هللا عليه وسلم ذات ليلة فقال يل أنظر يف 

قال أما أنه ميلك هذه األمة السماء فنظرت فقال هل ترى يف السماء من شيء قلت نعم قال ما ترى قلت الثراي ف
بعددها من صلبك هذا حديث تفرد به عبيد بن أيب قرة عن الليث وإمامنا أبو زكراي رمحه هللا لو مل يرضه ملا حدث عنه 

 مبثل هذا احلديث 
 

ن [ حدثنا علي بن محشاذ العدل ثنا إمساعيل بن إسحاق القاضي ثنا إبراهيم بن محزة الزبريي ثنا إمساعيل ب 5415] 
قيس بن سعد بن زيد بن اثبت عن أيب حازم عن سهل بن سعد رضى هللا تعاىل عنه قال خرج رسول هللا صلى هللا 

عليه وسلم يف زمان القيظ فنزل منزال فقام رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يغتسل فقام العباس بن عبد املطلب فسرته 
عليه وسلم من جانب الكساء وهو رافع رأسه إىل  بكساء من صوف قال سهل فنظرت إىل رسول هللا صلى هللا

 السماء وهو يقول اللهم اسرت العباس وولده من النار هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه 
 

[ أخربين مكرم بن أمحد القاضي ببغداد ثنا أمحد بن الوليد الفحام ثنا إمساعيل بن أيب أويس حدثين حممد  5416] 



براهيم بن عبد هللا بن حارثة بن النعمان عن أبيه عن عبد هللا بن حارثة قال ملا قدم بن طلحة حدثين إسحاق بن إ
صفوان بن خلف بن أمية اجلمحي قال له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اي أاب وهب على من نزلت قال على العباس 

 قال نزلت على أشد قريش لقريش حبا هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه 
 

[ حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أبو البخرتي عبد هللا بن حممد بن شاكر ثنا زكراي بن حيىي اخلزاز ثنا  5417] 
عم أيب زحر بن حصني عن جده محيد بن منهب قال مسعت جدي خرمي بن أوس بن حارثة بن الم رضى هللا تعاىل عنه 

تبوك فأسلمت فسمعت العباس بن عبد املطلب يقول يقول هاجرت إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم منصرفه من 
 اي رسول هللا إين أريد أن أمتدحك فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قل ال يفضفض هللا فاك قال فقال العباس 

 من قبلها طبت يف الظالل ويف 
 مستودع حيث خيصف الورق 

 مث هبطت البالد ال بشر 
 أنت وال مضغة وال علق 

 السفني وقد  بل نطفة تركب
 أجلم نسرا وأهله الغرق 

 تنقل من صالب إىل رحم 
 إذا مضى عامل بدا طبق 

 حىت احتوى ببيتك املهني من 
 خندف علياء حتتها النطق 

 وأنت ملا ولدت أشرقت األرض 
 وضاءت بنورك األفق 

 فنحن يف ذلك الضياء ويف 
 عن آابئهم وأمثاهلم من الرواة ال يضعون النور وسبل الرشاد خنرتق هذا حديث تفرد به رواته األعراب 

 
[ حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن عبد هللا بن عبد احلكم قال أان بن وهب أخربين يونس  5418] 

عن الزهري حدثين كثري بن العباس بن عبد املطلب رضى هللا تعاىل عنه قال العباس شهدت مع رسول هللا صلى هللا 
حنني فلزمت أان وأبو سفيان بن احلارث بن عبد املطلب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فلم نفارقه  عليه وسلم يوم

ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم على بغلة له بيضاء أهداها له فروة بن نعامة اجلذامي فلما التقى املسلمون والكفار 
ض بغلته قبل الكفار قال العباس وأان آخذ بلجام بغلة وىل املسلمون مدبرين فطفق رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يرك

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أكفها إرادة أن ال تسرع وأبو سفيان آخذ بركاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال 
عوا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أي عباس اند اي أصحاب السمرة فناديتهم قال فوهللا لكأمنا عطفتهم حني ما مس

صويت عطفة البقر على أوالدها فقالوا اي لبيكاه اي لبيكاه قال فاقتتلوا هم والكفار والدعوة يف األنصار يقولون اي 
معشر األنصار اي معشر األنصار مث قصرت الدعوة على بين احلارث بن اخلزرج فقالوا اي بين احلارث بن اخلزرج اي بين 

هللا عليه وسلم وهو على بغلته كاملتطاول عليها إىل قتاهلم فقال رسول هللا احلارث بن اخلزرج فنظر رسول هللا صلى 



صلى هللا عليه وسلم هذا حني محى الوطيس قال مث أخذ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حصيات فرمى هبن يف وجوه 
إال أن رماهم رسول هللا  الكفار مث قال اهنزموا ورب حممد فذهبت أنظر فإذا القتال على هيئته فيما أرى وهللا ما هو

صلى هللا عليه وسلم حبصياته فما زلت أرى جدهم كليال وأمرهم مدبرا هذا حديث صحيح على شرط الشيخني ومل 
 خيرجاه 

 
[ حدثنا أبو بكر أمحد بن كامل القاضي ثنا حممد بن سعد العويف ثنا يعقوب بن حممد الزهري ثنا حممد بن  5419] 

بن مالك عن سعيد بن املسيب عن سعد بن أيب وقاص رضى هللا تعاىل عنه قال كان رسول  طلحة التيمي ثنا أبو سهل
هللا صلى هللا عليه وسلم جيهز أو كان يعرض جيشا ببقيع اخليل فاطلع العباس بن عبد املطلب فقال رسول هللا صلى 

 ح اإلسناد ومل خيرجاه هللا عليه وسلم هذا العباس عم نبيكم أجود قريش كفا وأحناه عليها هذا حديث صحي
 

[ حدثنا الشيخ أبو بكر بن إسحاق وأبو بكر بن داود الزاهد قاال أخربان علي بن احلسني بن اجلنيد ثنا  5420] 
أمحد بن صاحل املصري ثنا حممد بن طلحة التيمي ثنا أبو سهل بن مالك عن سعيد بن املسيب عن سعد بن أيب 

يب صلى هللا عليه وسلم جيهز جيشا فنظر العباس فقال هذا العباس عم النيب وقاص رضى هللا تعاىل عنه قال خرج الن
 صلى هللا عليه وسلم أجود قريش كفا وأوصلها هلا 

 
[ أخربين أبو العباس حممد بن أمحد احملبويب مبرو قال ثنا سعيد بن مسعود ثنا عبيد هللا بن موسى أان  5421] 

عن بن عباس رضى هللا تعاىل عنهما أن رجال ذكر أاب العباس فنال منه إسرائيل عن عبد األعلى عن سعيد بن جبري 
فلطمه العباس فاجتمعوا فقالوا وهللا لنلطمن العباس كما لطمه فبلغ ذلك رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فخطب 

اتنا فتؤذوا به األحياء فقال من أكرم الناس على هللا قالوا أنت اي رسول هللا قال فإن العباس مين وأان منه ال تسبوا أمو 
 هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه 

 
[ حدثين حممد بن صاحل بن هانئ ثنا احلسني بن الفضل البجلي ثنا عفان بن مسلم ثنا محاد بن سلمة عن  5422] 

قريش اثبت عن عقبة بن عبد الغافر قال دخل عبد هللا بن العباس على معاوية بن أيب سفيان وقد حتلقت عنده بطون 
فسأله معاوية عن آابئهم إىل أن قال فما تقول يف أبيك العباس بن عبد املطلب فقال رحم هللا أاب الفضل كان وهللا عم 

نيب هللا وقرة عني رسول هللا سيد األعمام واألخدان جد األجداد وآابؤه األجواد وأجداده األجناد له علم ابألمور قد 
اله كل مهند ويكسب لرأيه كل خمالف رعديد تالشت األخدان عند ذكر زانه حلم وقد عاله فهم كان يكسب حب

فضيلته وتباعدت األنساب عند ذكر عشريته صاحب البيت والسقاية والنسب والقرابة ومل ال يكون كذلك وكيف ال 
يكون كذلك ومدبر سياسته أكرم من دبر وأفهم من نشأ من قريش وركب هذا حديث صحيح على شرط الشيخني 

 رجاه ومل خي
 

[ أخربان أبو أمحد بكر بن حممد بن محدان الصرييف مبرو ثنا موسى بن سهل بن كثري ثنا هاشم بن القاسم  5423] 
ثنا سليمان بن املغرية عن محيد بن هالل عن أيب بردة عن أيب موسى األشعري أن العالء بن احلضرمي بعث إىل رسول 

ألفا فما أتى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مال أكثر منه ال قبلها وال  هللا صلى هللا عليه وسلم من البحرين بثمانني



بعدها فأمر هبا ونثرت على حصري ونودي ابلصالة فجاء رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مييل على املال قائما فجاء 
ول هللا إين أعطيت الناس وجعل يعطيهم وما كان يومئذ عدد وال وزن وما كان إال قبضا فجاء العباس فقال اي رس

فدائي وفداء عقيل يوم بدر ومل يكن لعقيل مال اعطين من هذا املال فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خذ فحثي 
يف مخيصة كانت عليه مث ذهب ينصرف فلم يستطع فرفع رأسه إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال اي رسول هللا 

 عليه وسلم وهو يقول أما أحد ما وعد هللا فقد أجنز يل وال أدري األخرى قل ملن أرفع علي فتبسم رسول هللا صلى هللا
يف أيديكم من األسارى إن يعلم هللا يف قلوبكم خريا يؤتكم خريا مما أخذ منكم ويغفر لكم هذا خري مما أخذ مين وال 

األهوزي ثنا احلسني بن احلارث أدري ما يصنع ابملغفرة أخربنيه أبو علي احلسني بن علي احلافظ أخربان عبدان 
األهوازي ثنا هاشم بن القاسم ثنا سليمان بن املغرية عن محيد بن هالل عن أيب بردة عن أيب موسى أن العالء بن 

احلضرمي بعث إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مبال من البحرين فذكر احلديث بنحوه هذا حديث صحيح على 
 شرط مسلم ومل خيرجاه 

 
[ حدثين حممد بن صاحل بن هانئ ثنا احلسني بن الفضل قال ثنا موسى بن داود الضيب ثنا احلاكم بن املنذر  5424] 

عن حممد بن بشر اخلثعمي عن أيب جعفر حممد بن علي بن احلسني عن أبيه قال أقبل العباس بن عبد املطلب إىل 
ض فلما رآه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم تبسم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وعليه حلة وله ضفرياتن وهو أبي

فقال العباس اي رسول هللا ما أضحكك أضحك هللا سنك فقال أعجبين مجال عم النيب فقال العباس ما اجلمال يف 
 الرجال قال اللسان 

 
ن عيينة [ أخربان أبو سعيد أمحد بن يعقوب الثقفي ثنا موسى بن هارون ثنا شعيب بن عمرو ثنا سفيان ب 5425] 

عن حممد بن املنكدر عن جابر قال كان العباس ابملدينة فطلبت األنصار ثواب يلبسونه فلم جيدوا قميصا يصلح عليه 
إال قميص عبد هللا بن أيب فكسوه إايه قال جابر وكان العباس أسري رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يوم بدر وإمنا 

 بن أيب قميصه فلذلك كفنه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف قميصه أخرج كرها فحمل إىل املدينة فكساه عبد هللا
 مكافأة ملا فعل ابلعباس هذا حديث صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه 

 
[ فحدثين علي بن عيسى ثنا إبراهيم بن أيب طالب ثنا بن أيب عمر ثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن جابر  5426] 

العباس مل يوجد له قميص يقدر عليه إال قميص بن أيب هذا حديث صحيح على شرط  بن عبد هللا قال ملا أسر
 الشيخني ومل خيرجاه 

 
[ وحدثنا أبو بكر بن أيب دارم احلافظ ابلكوفة ثنا أبو إسحاق حممد بن هارون بن عيسى اهلامشي ثنا موسى  5427] 

مسعت أيب يقول دخلت على أيب جعفر املنصور  بن عبد هللا بن موسى اهلامشي ثنا يعقوب بن جعفر بن سليمان قال
فرأيت له مجة فجعلت أنظر إىل حسنها فقال كان أليب حممد بن علي مجة وحدثين أن أابه علي بن عبد هللا كانت له 

مجة وحدثين أن أابه عبد هللا بن العباس كانت له مجة وكان للعباس مجة وحدثين أن النيب صلى هللا عليه وسلم كانت له 
وكان هلاشم بن عبد مناف مجة فقلت أليب ألعجب من حسنها فقال ذلك نور اخلالفة قال حدثين أيب عن أبيه  مجة

عن جده قال إن هللا إذ أراد أن خيلق خلقا للخالفة مسح يده على انصيته فال تقع عليه عني أحد إال أحبه رواة هذا 



 احلديث عن آخرهم كلهم هامشيون معروفون بشرف األصل 
 

[ أخربان أبو جعفر حممد بن حممد بن عبد هللا البغدادي ثنا أبو القاسم عبد هللا بن حممد بن سليمان بن  5428] 
إبراهيم اإلسكندراين مبصر ثنا أبو حيىي الضرير زيد بن احلسن البصري ثنا عبد الرمحن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن 

رضى هللا تعاىل عنهما إين مسعت رسول هللا صلى هللا عليه جده عن عمر بن اخلطاب أنه قال للعباس بن عبد املطلب 
وسلم يقول نزد يف املسجد ودارك قريبة من املسجد فاعطناها نزدها يف املسجد واقطع لك أوسع منها قال ال أفعل 

 قال إذا أغلبك عليها قال ليس ذاك لك فاجعل بيين وبينك من يقضي ابحلق قال ومن هو قال حذيفة بن اليمان قال
فجاءوا إىل حذيفة فقصوا عليه فقال حذيفة عندي يف هذا خرب قال وما ذاك قال إن داود النيب صلوات هللا عليه أراد 
أن يزيد يف بيت املقدس وقد كان بيت قريب من املسجد ليتيم فطلب إليه فأىب فأراد داود أن أيخذها منه فأوحى هللا 

ل فرتكه فقال له العباس فبقي شيء قال ال قال فدخل املسجد فإذا عز وجل إليه أن نزه البيوت عن الظلم لبييت قا
ميزاب للعباس شارع يف مسجد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ليسيل ماء املطر منه يف مسجد رسول هللا صلى هللا 

وسلم فقال عليه وسلم فقال عمر بيده فقلع امليزاب فقال هذا امليزاب ال يسيل يف مسجد رسول هللا صلى هللا عليه 
له العباس والذي بعث حممدا ابحلق إنه هو الذي وضع امليزاب يف هذا املكان ونزعته أنت اي عمر فقال عمر ضع 

رجليك على عنقي لرتده إىل ما كان هذا ففعل ذلك العباس مث قال العباس قد أعطيتك الدار تزيدها يف مسجد رسول 
مث قطع للعباس دارا أوسع منها ابلزوراء هذا حديث كتبناه عن أيب  هللا صلى هللا عليه وسلم فزادها عمر يف املسجد

جعفر وأيب علي احلافظ عليه ومل يكتبه إال هبذا اإلسناد والشيخان رضى هللا تعاىل عنهما مل حيتجا بعبد الرمحن بن زيد 
 بن أسلم وقد وجدت له شاهدا من حديث أهل الشام 

 
ي التميمي رمحه هللا أان حممد بن املسيب ثنا أبو عمرية عيسى بن حممد [ حدثناه أبو أمحد احلسني بن عل 5429] 

بن النحاس ثنا الوليد بن مسلم ثنا شعيب اخلراساين عن عطاء اخلراساين عن سعيد بن املسيب أن عمر بن اخلطاب 
دار العباس بن عبد رضى هللا تعاىل عنه ملا أراد أن يزيد يف مسجد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وقعت منازعة على 

 املطلب فذكر احلديث بنحو منه 
 

[ حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا احلسن بن علي بن عفان العامري ثنا قبيصة بن عقبة ثنا سفيان  5430] 
عن موسى بن أيب عائشة عن عبد هللا بن أيب رزين عن أيب رزين عن علي رضى هللا تعاىل عنه قال قلت للعباس سل 

صلى هللا عليه وسلم أن يستعملك على الصدقة فسأله فقال ما كنت ألستعملك على غسالة ذنوب الناس النيب 
وإبسناده عن علي رضى هللا تعاىل عنه قال قلت للعباس سل لنا النيب صلى هللا عليه وسلم احلجابة فقال أعطيكم ما 

 اإلسناد ومل خيرجامها هو خري لكم منها السقاية ترزأكم وال ترزؤهنا كال احلديثني صحيحا 
 

[ حدثنا علي بن عيسى احلريي ثنا أمحد بن جندة القرشي ثنا سعيد بن منصور ثنا إمساعيل بن زكراي عن  5431] 
احلجاج بن دينار عن احلكم عن حجية بن عدي عن علي رضى هللا تعاىل عنه أن العباس بن عبد املطلب سأل رسول 

 دقته قبل أن حتل فرخص له يف ذلك هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه هللا صلى هللا عليه وسلم عن تعجيل ص
 



[ أخربان الشيخ أبو بكر بن إسحاق أان إمساعيل بن قتيبة ثنا حيىي بن حيىي وإسحاق بن إبراهيم وأبو بكر  5432] 
ة قال جاء العباس إىل بن أيب شيبة قالوا أان جرير عن يزيد بن أيب زايد عن عبد هللا بن احلارث عن املطلب بن ربيع

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو مغضب فقال ما شأنك فقال اي رسول هللا ما لنا ولقريش فقال مالك وهلم قال 
يلقي بعضهم بعضا بوجوه مشرقة فإذا لقوان لقوان بغري ذلك قال فغضب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حىت استدر 

قال والذي نفس حممد بيده ال يدخل قلب امرئ اإلميان حىت حيكم هلل ولرسوله  عرق بني عينيه قال فلما أسفر عنه
قال مث قال ما ابل رجال يؤذونين يف العباس عم الرجل صنو أبيه هذا حديث رواه إمساعيل بن أيب خالد عن يزيد بن 

 أيب زايد ويزيد وإن مل خيرجاه فإنه أحد أركان احلديث يف الكوفيني 
 

أبو عمرو عثمان بن أمحد بن السماك الزاهد ببغداد ثنا عبد الرمحن بن حممد بن منصور ثنا حيىي [ حدثناه  5433] 
بن سعيد ثنا إمساعيل بن أيب خالد عن يزيد بن أيب زايد عن عبد هللا بن احلارث عن العباس بن عبد املطلب قال قلت 

قوان لقوان بوجوه ال نعرفها قال فغضب رسول اي رسول هللا إن قريشا إذا لقي بعضها بعضا لقوها ببشر حسن وإذا ل
هللا صلى هللا عليه وسلم غضبا شديدا وقال والذي نفس حممد بيده ال يدخل قلب رجل اإلميان حىت حيبكم هلل 

ولرسوله قد ذكرت يف مناقب احلسن واحلسني رضى هللا تعاىل عنهما طرفا يف فضائل أهل بيت رسول هللا صلى هللا 
علل هذا احلديث بذكر املطلب بن ربيعة ومن أسقطه من اإلسناد فأغىن ذلك عن إعادته يف هذا عليه وسلم وبينت 

 املوضع 
 

[ حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حيىي بن أيب طالب ثنا عبد الوهاب بن عطاء عن ثور بن يزيد عن  5434] 
 األمة ووارث النيب وعمه مكحول عن سعيد بن املسيب أنه قال للعباس بن عبد املطلب خري هذه 

 
[ أخربين أبو القاسم عبد الرمحن بن احلسن القاضي هبمدان ثنا إبراهيم بن احلسني ثنا آدم بن أيب إايس ثنا  5435] 

شعبة عن عمرو بن مرة قال مسعت ذكوان أاب صاحل قال أرسلين العباس بن عبد املطلب إىل عثمان رضى هللا تعاىل 
دي الناس فدعوته فأاته فقال أفلح الوجوه اي أاب الفضل فقال ووجهك اي أمري املؤمنني فقال عنهما فأتيته فإذا هو يغ

 ما زدت على أن أاتين رسولك وأان أغدي فغديتهم مث أقبلت 
 

[ أخربين أبو احلسني حممد بن حممد بن يعقوب احلافظ ثنا حممد بن إسحاق الثقفي ثنا قتيبة بن سعيد ثنا  5436] 
بن اثبت قال دخل رجل على احلسني بن علي رضى هللا تعاىل عنهما وهو أيكل فقال ادن فكل قال جرير عن عمرو 

 إين قد أكلت قال عند من قال عند بن عباس قال أما أن أابه كان سيد قريش 
 

يل [ حدثنا أبو علي احلافظ ثنا حممد بن عبد هللا البريويت ثنا حممد بن عزيز حدثين سالمة بن روح عن عق 5437] 
بن خالد عن بن شهاب قال قال عبد هللا بن ثعلبة رضى هللا تعاىل عنه قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أوصاين هللا 

 بذي القرىب وأمرين أن أبدأ ابلعباس 
 

[ أخربان أبو زكراي حيىي بن حممد العنربي ثنا احلسن بن علي بن نصر ثنا الزبري بن بكار حدثين ساعدة بن  5438] 



د هللا املزين عن داود بن عطاء املدين عن زيد بن أسلم عن بن عمر أنه قال استسقى عمر بن اخلطاب عام الرمادة عبي
ابلعباس بن عبد املطلب فقال اللهم هذا عم نبيك العباس نتوجه إليك به فاسقنا فما برحوا حىت سقاهم هللا قال 

 عليه وسلم كان يرى للعباس ما يرى الولد لوالده يعظمه فخطب عمر الناس فقال أيها الناس إن رسول هللا صلى هللا
ويفخمه ويرب قسمه فاقتدوا أيها الناس برسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف عمه العباس واختذوه وسيلة إىل هللا عز 

 وجل فيما نزل بكم 
 

 ذكر مناقب عبد هللا بن األرقم رضى هللا تعاىل عنه 
ويه ثنا إبراهيم بن إسحاق املزين ثنا مصعب بن عبد هللا قال عبد هللا بن األرقم بن [ حدثين أبو بكر بن ابل 5439] 

عبد يغوث بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة أمه عمرة بنت األرقم بن هاشم بن عبد مناف وكان قد عمي قبل وفاته 
 تويف سنة مخس وثالثني 

 
التسرتي ثنا خليفة بن خياط فذكر نسب عبد هللا بن [ أخربين أمحد بن يعقوب الثقفي ثنا موسى بن زكراي  5440] 

 األرقم قال وكان كاتبا للنيب صلى هللا عليه وسلم وأيب بكر وعمر رضى هللا تعاىل عنهما 
 

[ حدثنا حممد بن صاحل بن هانئ ثنا الفضل بن حممد البيهقي ثنا عبد هللا بن صاحل ثنا عبد العزيز بن أيب  5441] 
الواحد بن أيب عون عن القاسم بن حممد عن عبد هللا بن عمر رضى هللا تعاىل عنهما قال أتى  سلمة املاجشون عن عبد

النيب صلى هللا عليه وسلم كتاب رجل فقال لعبد هللا بن األرقم أجب عين فكتب جوابه مث قرأه عليه فقال أصبت 
 رجاه وأحسنت اللهم وفقه فلما ويل عمر كان يشاوره هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خي

 
[ أخربين أبو زكراي العنربي ثنا احلسن بن علي بن نصر ثنا الزبري بن بكار قال كان عبد هللا بن األرقم بن  5442] 

 عبد يغوث على بيت املال يف زمن عمر وصدرا من والية عثمان إىل أن تويف وكانت له صحبة 
 

هيم الدبري أان عبد الرزاق عن بن جريج عن [ أخربان حممد بن علي الصنعاين مبكة ثنا إسحاق بن إبرا 5443] 
أيوب بن موسى عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد هللا بن األرقم رضى هللا تعاىل عنه قال قال رسول هللا صلى هللا 

 عليه وسلم إذا أقيمت الصالة وأيخذ أحدكم الغائط فليبدأ ابلغائط هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه 
 

  بن زيد بن عبد ربه األنصاري ذكر مناقب عبد هللا
 صاحب األذان 

 
[ حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن عبد اجلبار ثنا يونس بن بكري عن بن إسحاق يف تسمية  5444] 

من شهد بدرا والعقبة من بين جشم بن احلارث وزيد بن احلارث ومها التوأمان عبد هللا بن زيد بن عبد ربه بن ثعلبة 
 الذي أري النداء ابلصالة فجاء به رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فأمره به  وهو

 



[ أخربين عبد هللا بن حامت ثنا حممد بن إبراهيم العبدي ثنا حيىي بن بكري قال عبد هللا بن زيد صاحب النداء  5445] 
 يكىن أاب حممد 

 
عالثة ثنا أيب ثنا بن هليعة عن أيب األسود عن عروة  [ أخربان أبو جعفر حممد بن عبد هللا البغدادي ثنا أبو 5446] 

فيمن شهد بدرا والعقبة من بين جشم بن احلارث وزيد بن احلارث ومها التوأمان عبد هللا بن زيد بن عبد ربه بن ثعلبة 
 بن زيد بن احلارث بن اخلزرج وأخوه حارث بن زيد وعبد هللا بن زيد هو الذي أري النداء ابلصالة 

 
[ حدثنا حممد بن أمحد بن بطة األصبهاين ثنا احلسن بن اجلهم ثنا احلسني بن الفرج ثنا حممد بن عمر قال  5447] 

عبد هللا بن زيد بن عبد ربه بن ثعلبة بن زيد بن احلارث وكان يكىن أاب حممد وشهد عبد هللا بن زيد يف السبعني من 
واخلندق واملشاهد كلها مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم األنصار ليلة العقبة يف رواية مجيعهم وشهد بدرا وأحدا 

وكانت معه راية بين احلارث بن اخلزرج يف غزوة الفتح وهو الذي أري األذان الذي تداوله فقهاء اإلسالم ابلقبول ومل 
بعض أئمتنا خيرج يف الصحيحني الختالف الناقلني يف أسانيده وأمثل الرواايت فيه رواية سعيد بن املسيب وقد توهم 

أن سعيدا مل يلحق عبد هللا بن زيد وليس كذلك فإن سعيد بن املسيب كان فيمن يدخل بني علي وبني عثمان يف 
التوسط وإمنا تويف عبد هللا بن زيد يف أواخر خالفة عثمان وحديث الزهري عن سعيد بن املسيب مشهور رواه يونس 

بن إسحاق وغريهم وأما أخبار الكوفيني يف هذا الباب فمدارها  بن يزيد ومعمر بن راشد وشعيب بن أيب محزة وحممد
على حديث عبد الرمحن بن أيب ليلى فمنهم من قال عن معاذ بن جبل أو عبد هللا بن زيد ومنهم من قال عبد الرمحن 

بد هللا بن زيد عن عبد هللا بن زيد وأما ولد عبد هللا بن زيد عن آابئهم عنه فإهنا غري مستقيمة األسانيد وقد أسند ع
 عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هذا احلديث 

 
[ حدثناه علي بن محشاذ العدل ثنا بشر بن موسى ثنا احلميدي ثنا سفيان عن عمرو بن دينار وعبد هللا  5448] 

ري بن أيب بكر بن عمرو بن حزم عن أيب بكر بن حممد بن عمرو بن حزم عن عبد هللا بن زيد بن عبد ربه الذي أ
النداء أنه أتى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال اي رسول هللا حائطي هذا صدقة وهو إىل هللا ورسوله فجاء أبواه 

 فقاال اي رسول هللا كان قوام عيشنا فرده رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إليهما مث ماات فورثهما ابنهما بعد 
 

 ري رضى هللا تعاىل عنه ذكر مناقب أيب الدرداء عومير بن زيد األنصا
[ حدثنا أبو عبد هللا األصبهاين ثنا احلسن بن اجلهم ثنا احلسني بن الفرج ثنا حممد بن عمر قال وأبو  5449] 

الدرداء عومير بن زيد بن قيس بن خناسة بن أمية بن مالك بن عامر بن عدي بن كعب بن اخلزرج بن احلارث بن 
مر ولكنه صغر فقيل عومير وأمه حمبة بنت واقد بن عمرو بن األظنابة بن عامر بن اخلزرج وقيل أن اسم أيب الدرداء عا

زيد مناة بن مالك بن ثعلبة بن كعب وكان أبو الدرداء فيما ذكر آخر داره إسالما مل يزل متعلقا بصنم له وقد وضع 
رواحة وكان له أخا يف اجلاهلية عن  عليه منديال وكان عبد هللا بن رواحة يدعوه إىل اإلسالم فيأىب فيجيئه عبد هللا بن

اإلسالم فلما رآه قد خرج من بيته خالفه فدخل بيته وأعجل امرأته وأهنا لتمشط رأسها فقال أين أبو الدرداء فقالت 
خرج أخوك آنفا فدخل بيته الذي كان فيه الصنم ومعه القدوم فأنزله وجعل يقدده فلذا فلذا وهو يرجتز سرا من أمساء 

لها أال كل ما يدعى مع هللا ابطل مث خرج ومسعت امرأة صوت القدوم وهو يضرب ذلك الصنم فقالت الشياطني ك



أهلكتين اي بن رواحة فخرج على ذلك فلم يكن شيء حىت أقبل أبو الدرداء إىل منزله فدخل فوجد املرأة قاعدة تبكي 
ترى فغضب غضبا شديدا مث فكر يف  شفقا منه فقال ما شأنك قالت أخوك عبد هللا بن رواحة دخل علي فصنع ما

نفسه فقال لو كان عند هذا خري لدفع عن نفسه فانطلق حىت أتى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ومعه بن رواحة 
فأسلم وقيل أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم نظر إىل أيب الدرداء والناس منهزمون كل وجه يوم أحد فقال نعم 

ين غري نقيل قال بن عمر ومسعت من يذكر أان أاب الدرداء مل يشهد أحدا وقد كان من مجلة الفارس عومير غري أنه يع
أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وقد شهد معه مشاهد كثرية قال بن عمر وتويف أبو الدرداء بدمشق سنة 

 اثنتني وثالثني يف خالفة عثمان بن عفان رضى هللا تعاىل عنه 
 

ي بن محشاذ العدل ثنا حممد بن بشر ثنا مطر ثنا أبو إبراهيم الرتمجاين قال رأيت شيخا بدمشق [ حدثنا عل 5450] 
يقال له أبو إسحاق األجرب موىل لبين هبار القرشي قال رأيت أاب الدرداء عومير بن قيس بن خناسة صاحب رسول 

ة صغرية ورأيت عليه عمامة قد ألقاها هللا صلى هللا عليه وسلم أشهل أقىن خيضب ابلصفرة ورأيت عليه قلنسوة مضرب
على كتفيه قال العباس فسمعت رجال كان معي يقول له مذ كم رأيته قال رأيته منذ أكثر من مائة سنة قال وكان عليه 

 جورابن ونعالن قال وكان أتى على أيب إسحاق حنو من عشرين ومائة سنة 
 

 ذكر مناقب أيب ذر الغفاري رضى هللا تعاىل عنه 
[ حدثنا أبو بكر حممد بن أمحد بن ابلويه ثنا إبراهيم بن إسحاق احلريب ثنا مصعب بن عبد هللا الزبريي قال  5451] 

أبو ذر جندب بن جنادة وقيل يزيد بن جنادة تويف ابلربذة سنة اثنتني وثالثني واختلفوا فيمن صلى عليه فقيل عبد هللا 
 بن مسعود وقيل جرير بن عبد هللا البجلي 

 
[ أخربان الشيخ اإلمام أبو بكر بن إسحاق ثنا حممد بن أمحد بن النضر األزدي ثنا معاوية بن عمرو ثنا  5452] 

زائدة عن عبد هللا بن عثمان بن خثيم ثنا جماهد قال قال أبو ذر لنفر عنده أنه قد حضرين ما ترون من املوت ولو كان 
أنشدكم أن ال يكفنين منكم رجل كان عريفا أو نقيبا أو  يل ثوب يسعين كفنا أو لصاحيب مل أكفن إال يف ذلك وإين

أمريا أو بريدا وكان القوم أشرافا كان حجر املدري ومالك األشرت يف نفر فيهم رجل من األنصار وكل قوم قد أصاب 
م لذلك منزال إال األنصاري فقال أان اكفنك يف ردائي هذا ويف ثوبني يف عيبيت من غزل أمي حاكتهما يل حىت أحر 

 فيهما فقال أبو ذر كفاين 
 

[ أخربين أبو حممد أمحد بن عبد هللا املزين ثنا أبو خليفة ثنا حممد بن سالم اجلمحي ثنا أبو عبيدة معمر بن  5453] 
 املثىن قال أبو ذر الغفاري جندب بن جنادة بن سفيان بن عبيد بن حرام قال بن سالم ويقال امسه يزيد 

 
و بكر بن إسحاق أان إمساعيل بن قتيبة ثنا حممد بن عبد هللا بن منري قال أبو ذر جندب [ أخربان الشيخ أب 5454] 

بن جنادة بن قيس بن عمرو بن صعري بن حرام بن غفار وأمه رملة بنت وقيعة بن غفار وأما ما ذكر من امسه يزيد فقد 
 روي أن النيب صلى هللا عليه وسلم مساه به 

 



سحاق أان أمحد بن إبراهيم بن ملحان ثنا حيىي بن بكري ثنا الليث عن خالد بن يزيد [ حدثناه أبو بكر بن إ 5455] 
 عن سعيد بن أيب هالل عن زيد بن أسلم أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال أليب ذر كيف بك اي يزيد يف حديث طويل 

 
صم وسعد بن عامر قاال ثنا املثىن [ حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن سنان القزاز ثنا أبو عا 5456] 

بن سعيد القصري حدثين أبو محزة قال قال لنا بن عباس أال أخربكم إبسالم أيب ذر قال قلنا بلى قال قال أبو ذر كنت 
رجال من غفار فبلغنا أن رجال خرج مبكة يزعم أنه نيب فقلت ألخي انطلق إىل هذا الرجل فكلمه وائتين خبربه فانطلق 

ع فقلت ما عندك فقال وهللا لقد رأيت رجال أيمر ابخلري وينهى عن الشر قال فقلت له مل يشفين من اخلرب فلقيه مث رج
قال فأخذت جرااب وعصا مث أقبلت إىل مكة فجعلت ال أعرفه وال أكره أن أسأل عنه واشرب من ماء زمزم وأكون يف 

ق إىل املنزل فانطلقت معه ال يسألين عن شيء املسجد قال فمر يب علي فقال كأن الرجل غريب قلت نعم قال فانطل
وال أخربه قال مث ملا أصبحت غدوت إىل املسجد ألسأل عنه وليس أحد خيربين عنه بشيء فمر يب علي فقال أما آن 

للرجل أن يعرف منزله بعد قال قلت ال قال انطلق معي فقال ما أقدمك هذه البلدة قلت له إن كتمت علي أخربتك 
قلت له بلغنا أنه خرج من ها هنا رجل يزعم أنه نيب فأرسلت أخي ليكلمه فرجع ومل يشفين من اخلرب  قال فإين أفعل

فأردت أن ألقاه قال إما أنك قد رشدت هذا وجهي فاتبعين وادخل حيث أدخل فإين إن رأيت أحدا أخافه عليك 
ه على النيب صلى هللا عليه قمت إىل احلائط أصلح نعلي وامض أنت قال فمضى ومضيت معه حىت دخل ودخلت مع

وسلم فقلت اي رسول هللا أعرض علي اإلسالم فعرض علي اإلسالم فأسلمت مكاين قال فقال يل اي أاب ذر اكتم هذا 
األمر وارجع إىل بلدك فإذا بلغك ظهوران فأقبل قال فقلت والذي بعثك ابحلق ألصرخن هبا بني أظهرهم فجاء إىل 

ر قريش أشهد أن ال إله إال هللا وأشهد أن حممدا عبده ورسوله فقالوا قوموا إىل هذا املسجد وقريش فيه فقال اي معش
الصاىبء فقاموا فضربت ألموت فأدركين العباس فأكب علي مث أقبل عليهم فقال ويلكم تقتلون رجال من بين غفار 

مس فقالوا قوموا إىل هذا ومتجركم وممركم على غفار فأقلعوا عين فلما أصبحت الغد رجعت فقلت مثل ما قلت ابأل
الصاىبء فأدركين العباس فأكب علي وقال مثل مقالته ابألمس فكان أول إسالم أيب ذر هذا حديث صحيح على 

 شرط الشيخني ومل خيرجاه فأما حديث مفسر يف إسالم أيب ذر حديث الشاميني 
 

القرشي بدمشق ثنا حممد بن عائذ [ أخربان أبو جعفر حممد بن حممد البغدادي ثنا أمحد بن إبراهيم  5457] 
الدمشقي حدثين الوليد بن مسلم ثنا أبو طرفة عباد بن الراين اللخمي قال مسعت عروة بن رومي اللخمي األشعري 

يقول حدثين عامر بن لدين األشعري وكان مع عبد امللك بن مروان قال مسعت أاب ليلى األشعري يقول حدثين أبو ذر 
 اإلسالم أان كنا قوما غرابء فأصابتنا السنة فأمحلت أمي وأخي وكان امسه أنيسا إىل أصهار لنا قال إن أول ما دعاين إىل

أبعلى جند فلما حللنا هبم أكرموان فلما رأى ذلك رجل من احلي مشى إىل خايل فقال تعلم أن أنيسا خيالفك إىل أهلك 
ي فقلت ما أبكاك اي خال فاعلمين اخلرب فقلت قال فخفق يف قلبه فانصرفت يف رعية إبلي فوجدته كئيبا حزينا يبك

حجز هللا من ذلك إان خناف الفاحشة وإن كان الزمان قد أخل بنا ولقد كدرت علينا صفو ما ابتدأتنا به وال سبيل إىل 
اجتماع فاحتملت أمي وأخي حىت نزلنا حبضرة مكة فقال أخي إين رجل مدافع على املاء بشعر وكان رجال شاعرا 

فعل فخرج به اللجاج حىت دافع جريج بن الصمة إىل صرمته وأمي هللا جلريج يومئذ أشعر من أخي فتقاضيا فقلت ال ت
إىل خباء ففضلت أخي على جريج وذلك أن جرجيا خطبها إىل أبيها فقالت شيخ كبري ال حاجة يل فيه فحقدت عليه 

ابلصفا فإذا عليها رجاالت قريش ولقد فضممنا صرمته إىل صرمتنا فكانت لنا هجمة قال مث أتيت مكة فابتدأت 



بلغين أن هبا صاىبء أو جمنون أو شاعر أو ساحر فقلت أين هذا الذي تزعمونه فقالوا ها هو ذاك حيث ترى فانقلبت 
إليه فوهللا ما جزت عنهم قيد حجر حىت اكبوا علي كل عظم وحجر ومدر فضرجوين بدمي وأتيت البيت فدخلت بني 

فيه ثالثني يوما ال آكل وال أشرب إال من ماء زمزم حىت كانت ليلة قمراء أضحيان أقبلت الستور والبناء وصمت 
امرأاتن من خزاعة طافتا ابلبيت مث ذكرات أسافا وانئلة ومها وثنان كانوا يعبدوهنما فأخرجت رأسي من حتت الستور 

ضورا ما تكلمت هبذا مث ولتا فخرجت فقلت امحال أحدمها على صاحبه فغضبتا مث قالتا أما وهللا لو كانت رجالنا ح
أقفو آاثرمها حىت لقيتا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال ما أنتما ومن أين أنتما ومن أين جئتما وما جاء بكما 

فأخرباته اخلرب فقال أين تركتما الصاىبء فقالتا تركناه بني الستور والبناء فقال هلما هل قال لكما شيئا قالتا نعم وأقبلت 
حىت جئت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مث سلمت عليه عند ذلك فقال من أنت وممن أنت ومن أين أنت ومن أين 

جئت وما جاء بك فأنشأت أعلمه اخلرب فقال من أين كنت أتكل وتشرب فقلت من ماء زمزم فقال أما إنه لطعام 
 أن أعشيه قال نعم مث خرج رسول هللا صلى هللا طعم ومعه أبو بكر رضى هللا تعاىل عنه فقال اي رسول هللا ائذن يل

عليه وسلم ميشي وأخذ أبو بكر بيدي حىت وقف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بباب أيب بكر مث دخل أبو بكر بيته 
مث أتى بزبيب من زبيب الطائف فجعل يلقيه لنا قبضا قبضا وحنن أنكل منه حىت متألان منه فقال يل رسول هللا صلى 

عليه وسلم اي أاب ذر فقلت لبيك فقال يل إنه قد رفعت يل أرض وهي ذات مال وال أحسبها إال هتامة فأخرج إىل  هللا
قومك فادعهم إىل ما دخلت فيه قال فخرجت حىت أتيت أمي وأخي فأعلمتهم اخلرب فقاال ما لنا رغبة عن الدين 

مي فقالوا إان قد صدقناك ولعلنا نلقى حممدا صلى هللا الذي دخلت فيه فأسلما مث خرجنا حىت أتينا املدينة فأعلمت قو 
عليه وسلم فلما قدم علينا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لقيناه فقالت له غفار اي رسول هللا إن أاب ذر أعلمنا ما 

 إان قد أعلمته وقد أسلمنا وشهدان إنك رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مث تقدمت أسلم وخزاعة فقالتا اي رسول هللا
أسلمنا ودخلنا فيما دخل فيه إخواننا وحلفاؤان فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أسلم ساملها هللا وغفار غفر هللا 

هلا مث أخذ أبو بكر بيدي فقال اي أاب ذر فقلت لبيك اي أاب بكر فقال هل كنت أتله يف جاهليتك قلت نعم لقد رأيتين 
ىت يؤذيين حرها فأخر كأين خفاء فقال يل فأين كنت توجه قلت ال أدري إال حيث أقوم عند الشمس فال أزل مصليا ح

 وجهين هللا حىت أدخل هللا علي اإلسالم 
 

[ حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن عيسى اللخمي ثنا بشر ثنا عمرو بن أيب سلمة ثنا صدقة  5458] 
ائذ عن جبري بن نفري قال كان أبو ذر يقول لقد رأيتين ربع اإلسالم بن عبد هللا عن نصر بن علقمة عن أخيه عن بن ع

 مل يسلم قبلي إال النيب صلى هللا عليه وسلم وأبو بكر وبالل هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه 
 

ا النضر [ حدثنا أبو عبد هللا حممد بن يعقوب احلافظ ثنا احلسني بن حممد بن زايد ثنا عبد هللا بن الرومي ثن 5459] 
بن حممد ثنا عكرمة بن عمار عن أيب زميل مساك بن الوليد عن مالك بن مرثد عن أبيه عن أيب ذر قال كنت ربع 

اإلسالم أسلم قبلي ثالثة نفر وأان الرابع أتيت النيب صلى هللا عليه وسلم فقلت السالم عليكم اي رسول هللا أشهد أن 
 له فرأيت االستبشار يف وجه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ال إله إال هللا وأشهد أن حممدا عبده ورسو 

 
[ أخربان أبو الفضل حممد بن إبراهيم املزين ثنا أمحد بن سلمة ثنا العباس بن عبد العظيم ثنا العنربي ثنا  5460] 

هللا صلى هللا النضر بن حممد ثنا عكرمة بن عمار ثنا أبو زميل عن مالك بن مرثد عن أبيه عن أيب ذر قال قال رسول 



عليه وسلم ما تقل الغرباء وال تظل اخلضراء من ذي هلجة أصدق وال أوىف من أيب ذر شبيه عيسى بن مرمي فقام عمر 
بن اخلطاب فقال اي رسول هللا فنعرف ذلك له قال نعم فاعرفوه له هذا حديث صحيح على شرط مسلم ومل خيرجاه 

 أما حديث عبد هللا بن عمرو وقد روى عن عبد هللا بن عمرو وأيب الدرداء 
 

[ فحدثناه أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا العباس بن حممد الدوري ثنا أبو حيىي احلماين عن األعمش  5461] 
وأخربين أبو بكر بن حممد الصرييف ثنا أبو قالبة ثنا حيىي بن محاد ثنا أبو عوانة عن سليمان األعمش عن عثمان بن 

لديلي قال مسعت عبد هللا بن عمرو يقول مسعت النيب صلى هللا عليه وسلم يقول ما قيس البجلي عن أيب حرب ا
 أظلت اخلضراء وال أقلت الغرباء على رجل أصدق هلجة من أيب ذر وأما حديث أيب الدرداء 

 
[ فحدثناه الشيخ أبو بكر بن إسحاق أان إمساعيل بن إسحاق القاضي ثنا سليمان بن حرب ثنا محاد بن  5462] 
لمة عن علي بن زيد عن بالل بن أيب الدرداء عن أيب الدرداء قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ما أظلت س

 اخلضراء وال أقلت الغرباء من ذي هلجة أصدق من أيب ذر 
 

 حمنة أيب ذر رضى هللا تعاىل عنه 
النيب صلى هللا عليه وسلم [ قد صحت الرواية من أوجه عن مصعب بن سعد بن أيب وقاص عن أبيه عن  5463] 

 أنه قال أشد الناس بالء األنبياء مث العلماء مث األمثل فاألمثل 
 

[ أخربان أبو النضر حممد بن يوسف الفقيه وأبو إسحاق إبراهيم بن حممد القاري الزاهد قاال ثنا عثمان بن  5464] 
يب األشعث الصنعاين عن أيب عثمان النهدي عن أيب سعيد الدارمي ثنا أبو توبة الربيع بن انفع ثنا ربيعة بن يزيد عن أ

ذر رضى هللا تعاىل عنه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اي أاب ذر كيف أنت إذا كنت يف حثالة وشبك بني 
أصابعه قلت اي رسول هللا فما أتمرين قال اصرب اصرب اصرب خالقوا الناس أبخالقهم وخالفوهم يف أعماهلم هذا حديث 

 يح على شرط الشيخني ومل خيرجاه صح
 

[ أخربانه أبو احلسني عبد الصمد بن علي بن مكرم بن أخي احلسن بن مكرم البزار ببغداد أان عبد الوارث  5465] 
بن إبراهيم العسكري ثنا سيف بن مسكني األسواري ثنا املبارك بن فضالة عن املنتصر بن عمارة بن أيب ذر الغفاري 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال إذا اقرتب الزمان كثر لبس الطيالسة وكثرت التجارة وكثر  عن أبيه عن جده عن
املال وعظم رب املال مباله وكثرت الفاحشة وكانت إمارة الصبيان وكثر النساء وجار السلطان وطفف يف املكيال 

وال يرحم صغري ويكثر أوالد الزان حىت أن  وامليزان ويريب الرجل جرو كلب خري له من أن يريب ولدا له وال يوقر كبري
الرجل ليغشى املرأة على قارعة الطريق فيقول أمثلهم يف ذلك الزمان لو اعتزلتما عن الطريق ويلبسون جلود الضأن 

على قلوب الذائب أمثلهم يف ذلك الزمان املداهن هذا حديث تفرد به سيف بن مسكني عن املبارك بن فضالة 
 ثقة  واملبارك بن فضالة

 
[ حدثنا أبو بكر أمحد بن سلمان الفقيه ثنا حممد بن اهليثم القاضي ثنا اهليثم بن مجيل األنطاكي ثنا شريك  5466] 



عن أيب احملجل عن صدقة بن أيب عمران بن حطان قال أتيت أاب ذر فوجدته يف املسجد خمتبئا بكساء أسود وحده 
هللا صلى هللا عليه وسلم يقول الوحدة خري من جليس السوء  فقلت اي أاب ذر ما هذه الوحدة فقال مسعت رسول

 واجلليس الصاحل خري من الوحدة وامالء اخلري خري من السكوت والسكوت خري من إمالء الشر 
 

[ حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا احلسن بن علي بن عفان ثنا أبو حيىي احلماين عن األعمش عن  5467] 
ر بن حوشب عن عبد الرمحن بن غنم قال كنت مع أيب الدرداء فجاء رجل من قبل املدينة مسرة بن عطية عن شه

فسأله فأخربه أن أاب ذر مسري إىل الربذة فقال أبو الدرداء إان هلل وإان إليه راجعون لو أن أاب ذر قطع يل عضوا أو يدا 
وال أقلت الغرباء من رجل أصدق هلجة من  ما هجنته بعدما مسعت النيب صلى هللا عليه وسلم يقول ما أظلت اخلضراء

 أيب ذر 
 

[ حدثنا أبو ذر أمحد بن كامل بن خلف القاضي ثنا أبو قالبة بن الرقاشي ثنا سعيد بن عامر ثنا أبو عامر  5468] 
وهو صاحل بن رستم اخلزاز عن محيد بن هالل عن عبد هللا بن الصامت قال قالت أم ذر وهللا ما سري عثمان أاب ذر 

كن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال إذا بلغ البنيان سلعا فأخرج منها قال أبو ذر فلما بلغ البنيان سلعا وجاوز ول
خرج أبو ذر إىل الشام وذكر ابقي احلديث بطوله هذا حديث صحيح اإلسناد على شرط الشيخني ومل خيرجاه 

رام بن جندل الغفاري تركته أللفاظ فيه ولطوله واحلديث املفسر يف هذا الباب حديث األعمش عن أيب وائل عن ح
 أيضا اقتصرت على اإلسنادين الصحيحني 

 
[ أخربان أمحد بن يعقوب الثقفي ثنا موسى بن زكراي ثنا خليفة بن خياط قال مات أبو ذر ابلربذة سنة  5469] 

وصالة عبد هللا بن مسعود عليه ال  اثنتني وثالثني وصلى عليه عبد هللا بن مسعود وفيها أيضا مات عبد هللا بن مسعود
 تبعد فقد روي إبسناد آخر أنه كان يف الرهط من أهل الكوفة الذين وقفوا للصالة عليه 

 
[ أخربان أبو جعفر حممد بن حممد بن عبد هللا ثنا إمساعيل بن إسحاق القاضي ثنا علي بن عبد هللا املديين  5470] 

 بن عثمان بن خثيم عن جماهد عن إبراهيم بن األشرت عن أبيه عن أم ذر قالت ثنا حيىي بن سليم الطائفي ثنا عبد هللا
ملا حضرت أاب ذر الوفاة بكيت فقال يل ما يبكيك فقلت ومايل ال أبكي وأنت متوت بفالة من األرض وليس عندي 

 عليه وسلم ثوب يسعك كفنا يل وال لك وال بد منه لنعشك قال فابشري وال تبكي فإين مسعت رسول هللا صلى هللا
يقول ال ميوت بني امرأين مسلمني ولدان أو ثالثة فيحتسبان فرياين النار أبدا وإين مسعت رسول هللا صلى هللا عليه 

وسلم يقول لنفر أان فيهم ليموتن رجل منكم بفالة من األرض تشهده عصابة من املؤمنني وليس من أولئك النفر أحد 
الرجل وهللا ما كذبت وال كذبت فابصري الطريق فقلت أىن وقد ذهب احلاج  إال ومات يف قرية ومجاعة فأان ذلك

وتقطعت الطريق فقال اذهيب فتبصري قال فكنت أشتد إىل الكثيب مث ارجع فأمرضه فبينما أان وهو كذلك إذا أان 
ال قالت فأحلت برجال على حاهلم كأهنم الرخم جتد هبم رواحلهم قال علي قلت ليحىي بن سليم جتد أو ختب قال ابلد

بثويب فأسرعوا إيل حىت وقفوا علي فقالوا من هو قلت أبو ذر قالوا صاحب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قلت نعم 
ففدوه آبابئهم وأمهاهتم وأسرعوا إليه حىت دخلوا عليه فقال هلم أبشروا فإين مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

كم بفالة من األرض تشهده عصابة من املؤمنني ما من أولئك النفر رجل إال وقد يقول لنفر أان فيهم ليموتن رجل من



هلك يف قرية ومجاعة وهللا ما كذبت وال كذبت أنتم تسمعون أنه لو كان عندي ثوب يسعين كفنا يل أو المرأيت مل 
كان أمريا أو عريفا أو بريدا أو   أكفن إال يف ثوب يل أو هلا أين أنشدكم هللا مث أين أنشدكم هللا أن ال يكفنين رجل منكم

نقيبا وليس من أولئك النفر إال وقد قارف ما قال إال فىت من األنصار فقال أن أكفنك اي عم أكفنك يف ردائي هذا 
ويف ثوبني يف عيبيت من غزل أمي قال أنت فكفين فكفنه األنصاري يف النفر الذين حضروه وقاموا عليه ودفنوه يف نفر  

 كلهم ميان 
 

 ر مناقب حبيب بن مسلمة الفهري رضى هللا تعاىل عنه ذك
[ حدثنا أبو بكر حممد بن أمحد بن ابلويه ثنا إبراهيم بن إسحاق احلريب حدثين مصعب بن عبد هللا الزبريي  5471] 

قال حبيب بن مسلمة بن مالك األكرب بن وهب بن ثعلبة بن وائلة بن عمرو بن شيبان بن حمارب بن فهر كان شريفا 
د مسع من النيب صلى هللا عليه وسلم وكان يقال له حبيب الروم من كثرة الدخول عليهم قال وفيه يقول شريح بن ق

 احلارث 
 أال كل من يدعي حبيبا ولو بدت 

 مروءته تفدي حبيب بين فهر 
 مهام يقود اخليل حىت كأمنا 

 يطأن برضراض احلصى حاجم اجلمر 
 

مام أان حممد بن أمحد بن النضر ثنا معاوية بن عمرو عن أيب إسحاق الفزاري ثنا [ أخربان الشيخ أبو بكر اإل 5472] 
أبو بكر الغساين عن عطية بن قيس وراشد بن سعد قال سارت الروم إىل حبيب بن مسلمة وهو أبرمينية فكتب إىل 

يبا فأمده أبهل العراق معاوية يستمده فكتب معاوية إىل عثمان بذلك فكتب عثمان إىل أمري العراق أيمره أن ميد حب
وأمر عليهم سلمان بن ربيعة الباهلي فساروا يريدون غياث حبيب فلم يبلغوهم حىت لقي هو وأصحابه العدو ففتح هللا 

هلم فلما قدم سلمان وأصحابه على حبيب سألوهم أن يشركوهم يف الغنيمة قالوا قد أمددانكم وقال أهل الشام مل 
يء فأىب حبيب أن يشركهم وحوى هو وأصحابه على غنيمتهم فتنازع أهل الشام تشهدوا القتال ليس لكم معنا ش

 وأهل العراق يف ذلك حىت كاد أن يكون بينهم يف ذلك فقال بعض أهل العراق 
 فإن تقتلوا سلمان نقتل حبيبكم 

 العراق وإن ترحلوا حنو بن عفان نرحل قال أبو بكر الغساين ومسعت أهنا أول عداوة وقعت بني أهل الشام و 
 

[ أخربين حممد بن يوسف بن إبراهيم العدل ثنا حممد بن عمران النسوي ثنا أمحد بن زهري بن حرب قال  5473] 
 مسعت أيب يقول كنية حبيب بن مسلمة أبو عبد الرمحن 

 
بن  [ حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا الربيع بن سليمان ثنا بشر بن بكر ثنا عبد الرمحن بن اثبت 5474] 

ثوابن عن أبيه عن مكحول عن يزيد بن حارثة عن حبيب بن مسلمة قال شهدت مع النيب صلى هللا عليه وسلم نفل 
 الثلث 

 



[ حدثنا إمساعيل بن حممد الفقيه ابلري ثنا أبو حامت الرازي ثنا أبو اليمان ثنا إمساعيل بن عياش عن صفوان  5475] 
 بن حيىي أن أاب ذر الغفاري والناس كانوا يسمون حبيب بن مسلمة بن عمرو عن أيب اليمان عن عامر بن عبد هللا

 حبيب الروم لكثرة جماهدته الروم 
 

[ أخربين عبد هللا بن غامن ثنا حممد بن إبراهيم العبدي ثنا حيىي بن بكري قال تويف حبيب بن مسلمة أبرمينية  5476] 
 سنة اثنتني وأربعني وهو بن مخسني سنة 

 
ا أمحد بن احلسن البزار ثنا بن أزهر بن رقة املصري ثنا أبو أسلم حممد بن خملد الرعيين ثنا سليمان [ حدثن 5477] 

بن أيب كرمية عن مكحول عن قناعة بن حيىي عن حبيب بن مسلمة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم زر غبا 
 تزدد حبا 

 
شر بن موسى ثنا أبو عبد الرمحن املقري ثنا بن هليعة قال [ أخربان الشيخ اإلمام أبو بكر بن إسحاق أان ب 5478] 

حدثين أبو هبرية عن حبيب بن مسلمة الفهري وكان جماب الدعوة أنه أمر على جيش فدرب الدروب فلما أتى العدو 
محد  قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول ال جيتمع مأل فيدعو بعضهم ويؤمن البعض إال أجاهبم هللا مث إنه

هللا وأثىن عليه مث قال اللهم احقن دماءان واجعل أجوران أجور الشهداء فبينما هم على ذلك إذ نزل اهلنباط أمري العدو 
 فدخل على حبيب سرادقه 

 
 مناقب املقداد بن عمرو الكندي وهو الذي قيل له بن األسود 

ر ثنا يونس بن بكري عن بن إسحاق قال وممن [ حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن عبد اجلبا 5479] 
شهد بدرا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من بين زهرة ومن حلفائهم املقداد بن عمرو بن ثعلبة بن مالك بن زمعة 

 بن مثامة بن مطرود بن عمرو بن ربيعة بن زهري بن منر بن ثعلبة بن مالك 
 

عالثة ثنا أيب ثنا بن هليعة عن أيب األسود عن عروة يف تسمية من شهد  [ أخربان أبو جعفر البغدادي ثنا أبو 5480] 
 بدرا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من بين زهرة ومن حلفائهم املقداد بن عمرو 

 
[ أخربين أمحد بن يعقوب الثقفي ثنا موسى بن زكراي التسرتي ثنا شباب العصفري قال قال بن إسحاق  5481] 

 األسود بن عبد يغوث بن وهب بن عبد مناف بن وهب بن عبد مناف بن زهرة تبناه ويقال إىل نسب املقداد إىل
 األسود بن أيب قيس بن عبد مناف 

 
[ فحدثنا بصحة ذلك أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أبو الزنباع روح بن الفرج املصري ثنا سعيد بن عفري  5482] 

اهلية فأصاب فيهم دما فهرب إىل كندة فحالفهم مث أصاب منهم دما قال كنت صاحبا للمقداد بن األسود يف اجل
 فهرب إىل مكة فحالف األسود بن عبد يغوث فلذلك نسب إليه 

 



[ أخربان الشيخ اإلمام أبو بكر بن إسحاق أان إمساعيل بن قتيبة ثنا حممد بن عبد هللا بن منري قال املقداد  5483] 
الثني بلغ حنوا من سبعني سنة وكان يصفر حليته مات ابجلرف فحمل على رقاب بن األسود يكىن أاب معبد مات سنة ث

 الرجال وصلى عليه عثمان بن عفان رضى هللا تعاىل عنه ودفن ابلبقيع 
 

[ حدثنا أبو عبد هللا األصبهاين ثنا احلسن بن اجلهم ثنا احلسني بن الفرج ثنا حممد بن عمر قال املقداد بن  5484] 
بن مالك بن ربيعة وذكر إىل قضاعة كان يكىن أاب معبد وكان حالف األسود بن عبد يغوث الزهري يف عمرو بن ثعلبة 

اجلاهلية فتبناه وكان يقال له املقداد بن األسود فلما نزل القرآن ادعوهم آلابئهم قيل له املقداد بن عمرو وهاجر 
املقداد بدرا وأحدا واخلندق واملشاهد كلها مع  املقداد إىل أرض احلبشة اهلجرة الثانية يف رواية بن إسحاق وشهد

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وكان من الرماة املذكورين من أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال بن عمر 
حدثنا موسى بن يعقوب عن عمته كرمية بنت املقداد أهنا وصفت أابها هلم فقالت كان رجال طواال آدم أبطن كثري 

أس يصفر حليته وهي حسنة ليست ابلعظيمة وال ابخلفيفة أعني مقرون احلاجبني أقىن قالت ومات املقداد شعر الر 
ابجلرف على ثالثة أميال من املدينة فحمل على رقاب الرجال ودفن ابملدينة وصلى عليه عثمان بن عفان وذلك سنة 

ثين حممد عن عاصم بن عمر وعبد هللا بن ثالث وثالثني كان يوم مات بن سبعني سنة أو حنوها قال بن عمر وحد
 جعفر ابملؤاخاة أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم آخى بني املقداد وجرب بن عتيك 

 
[ حدثنا أبو عبد هللا حممد بن يعقوب احلافظ ثنا حيىي بن حممد بن حيىي ثنا مسدد ثنا أمية بن خالد عن  5485] 

بن األسود مكة فقال ألحالفن أعز أهلها فحالف األسود بن عبد يغوث  شعبة عن سعد بن إبراهيم قال قدم املقداد
 فقيل له مقداد بن األسود وإمنا هو مقداد بن عمرو البهراوي وليس اببن األسود الكندي 

 
[ أخربان أبو العباس حممد بن أمحد احملبويب مبرو ثنا سعيد بن مسعود ثنا عبيد هللا بن موسى أان إسرائيل عن  5486] 
ارق عن طارق عن عبد هللا قال شهدت من املقداد مشهدا ألن أكون صاحبه أحب إيل مما عدل به أنه أتى النيب خم

صلى هللا عليه وسلم وهو يدعو على املشركني فقال إان وهللا اي رسول هللا ال نقول كما قال قوم موسى ملوسى اذهب 
ك وعن مشالك ومن بني يديك ومن خلفك فرأيت النيب أنت وربك فقاتال إان ها هنا قاعدون ولكنا نقاتل عن ميين

 صلى هللا عليه وسلم يشرق لذلك وسره ذلك هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه 
 

[ أخربين الشيخ أبو بكر بن إسحاق أان عبيد بن شريك ثنا عبد الوهاب بن جندة احلوطي ثنا بقية بن  5487] 
لرمحن بن ميسرة احلضرمي حدثين أبو راشد احلراين قال رأيت املقداد بن الوليد عن جرير بن عثمان قال حدثين عبد ا

األسود حارس رسول هللا صلى هللا عليه وسلم جالسا على اتبوت من توابيت الصيارفة حبمص قد أفضل على التابوت 
اال قال بقية سورة من عظمه يريد الغزو فقلت له لقد أعذر هللا إليك فقال أبت علينا سورة البحوث انفروا خفافا وثق

البحوث سورة التوبة هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه وقد ذكرت يف أول مناقب أيب بكر الصديق رضى هللا 
تعاىل عنه حديث عبد هللا بن مسعود أول من أظهر اإلسالم سبعة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأبو بكر وعمار 

 وأمه مسية وصهيب واملقداد وبالل 
 



[ حدثناه أبو بكر بن ابلويه ثنا حممد بن أمحد بن النضر ثنا معاوية بن عمرو ثنا زائدة عن عاصم عن زر  5488] 
عن عبد هللا ثنا إمساعيل بن علي احلطيب ببغداد ثنا عبد هللا بن أمحد بن حنبل حدثين العباس بن الوليد النرسي ثنا 

د بن األسود قال بعثين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بشر بن املفضل عن بن عون عن عمري بن إسحاق عن املقدا
مبعثا فلما رجعت قال يل كيف جتد نفسك قلت ما زلت حىت ظننت أن من معي خوىل وأمي هللا ال أعمل على رجلني 

 بعدمها هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه 
 

  عنه ذكر مناقب عبد هللا أيب عبس بن جرب األنصاري اخلزرجي رضى هللا تعاىل
[ حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن عبد اجلبار ثنا يونس بن بكري عن بن إسحاق فيمن شهد  5489] 

بدرا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من بين احلارث بن اخلزرج بن عمرو بن مالك بن أوس أبو عبس بن جرب بن 
 عمرو بن زيد بن جشم بن حارثة بن احلارث 

 
[ أخربان أبو جعفر البغدادي ثنا أبو عالثة حدثين أيب ثنا بن هليعة عن أيب األسود عن عروة قال شهد بدرا  5490] 

 مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أبو عبس بن جرب بن عمرو بن زيد بن جشم بن حارثة 
 

ن حنبل قال قرأت على [ أخربان حممد بن املؤمل بن احلسن بن عيسى ثنا الفضل بن حممد ثنا أمحد ب 5491] 
 يعقوب فيمن شهد بدرا أبو عبس بن جرب وامسه عبد الرمحن بن جرب 

 
[ أخربان الشيخ أبو بكر بن إسحاق أان إمساعيل بن قتيبة ثنا حممد بن عبد هللا بن منري قال أبو عبس عبد  5492] 

 هللا بن جرب بن عمرو بن زيد األنصاري مات يف سنة ثالث وثالثني 
 

وأخربان أبو إسحاق إبراهيم بن حممد بن حيىي ثنا حممد بن إسحاق الثقفي ثنا أبو يونس أخربين إبراهيم بن  [ 5493] 
 املنذر قال مات أبو عبس عبد الرمحن بن جرب سنة أربع وثالثني وهو بن سبعني سنة 

 
ثنا سليمان بن داود ثنا حممد  [ أخربان أبو عبد هللا حممد بن أمحد األصبهاين ثنا حممد بن عبد هللا بن رستة 5494] 

بن عمر قال كان أبو عبس بن جرب وخنيس بن حذافة السهمي من كبار الصحابة رضى هللا تعاىل عنهم وشهد أبو 
عبس بدرا وأحدا واخلندق واملشاهد كلها مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وكان فيمن قتل كعب بن األشرف قال 

يب عبس من ولد أيب عبس بن جرب قال مات أبو عبس سنة أربع وثالثني وهو بن بن عمر فحدثين عبد احلميد بن أ
سبعني سنة وصلى عليه عثمان ونزل يف قربه أبو بردة بن نيار وقتادة بن النعمان وحممد بن مسلمة وسلمة بن سالمة 

 بن وقش 
 

مي ثنا أبو كريب ثنا زيد بن احلباب [ حدثنا أبو حممد أمحد بن عبد هللا املزين ثنا حممد بن عبد هللا احلضر  5495] 
ثنا عبد احلميد بن أيب عبس األنصاري من ولد أيب عبس كان يصلي مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الصلوات مث 

 خيرج إىل بين حارثة فخرج ذات ليلة مظلمة مطرية فنور له يف عصاه حىت دخل دار بين حارثة 



 
ن عبد هللا بن أمية القرشي ابلساقة ثنا حممد بن أيوب ثنا سلمان بن النعمان [ أخربين أبو عبد هللا حممد ب 5496] 

الشيباين ثنا حيىي بن العالء حدثين موسى بن حممد بن إبراهيم بن احلارث التيمي عن أبيه عن أنس قال دعا أبو عبس 
هللا عليه وسلم اخلعوا  بن جرب األنصاري رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لطعام صنعه هلم فقال رسول هللا صلى

 نعالكم عند الطعام فإهنا سنة مجيلة 
 

[ أخربين أبو بكر حممد بن عبد هللا اجلراحي العدل مبرو ثنا أبو عبد هللا حممد بن عبد هللا بن عطية املروزي  5497] 
ص ثنا أبو معاذ ثنا أبو عبد هللا حممد بن عبدة بن احلكم بن مسلم بن بسطام بن عبد هللا موىل سعد بن أيب وقا

النحوي الفضل بن خالد الباهلي عن أيب حنيفة عن حممد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن أنس قال كان 
أبعد رجلني من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم دارا أبو لبابة بن عبد املنذر وأهله بقباء وأبو عبس بن جرب ومسكنه يف 

لى هللا عليه وسلم العصر مث أيتيان قومهما وما صلوا لتعجيل رسول هللا صلى هللا بين حارثة وكاان يصليان مع النيب ص
 عليه وسلم بصالته 

 
 ذكر مناقب أيب طلحة زيد بن سهل األنصاري رضى هللا تعاىل عنه 

[ حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن عبد اجلبار ثنا يونس بن بكري عن بن إسحاق قال أبو  5498] 
حة زيد بن سهل بن األسود بن حرام بن زيد مناة بن عدي بن مالك بن النجار شهد بدرا وله عقب وكان من طل

الرماة املذكورين من أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وقيل إنه كان رجال آدم مربوعا ومات ابملدينة سنة أربع 
 يومئذ بن سبعني سنة وثالثني وصلى عليه عثمان بن عفان رضى هللا تعاىل عنه وهو 

 
[ أخربان أبو جعفر البغدادي ثنا أبو عالثة ثنا بن هليعة ثنا األسود عن عروة يف تسمية من شهد بيعة العقبة  5499] 

مث شهد بدرا من بين عمرو بن مالك بن النجار أبو طلحة وهو زيد بن سهل بن األسود بن حرام بن عمرو بن زيد 
 مناة 

 
بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق ثنا علي بن مسلم ثنا زايد البكائي عن حممد بن إسحاق [ أخربين حممد  5500] 

عن جعفر بن حممد عن أبيه عن جده علي بن احلسني رضى هللا تعاىل عنهم يف حديث احلفر قال كان أبو طلحة زيد 
 بن سهل حيفر 

 
لدوري يقول مسعت حيىي بن معني يقول [ مسعت أاب العباس حممد بن يعقوب يقول مسعت العباس بن حممد ا 5501] 

 أبو طلحة األنصاري زيد بن سهل 
 

[ حدثنا أمحد بن سلمان الفقيه ببغداد قال قرئ على عبد امللك بن حممد وأان أمسع ثنا سعيد بن واصل ثنا  5502] 
من شاء منكم شعبة عن حيىي بن صبيح عن حممد بن سريين عن أنس أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال هذا خايل ف

فليخرج خاله يعين أاب طلحة زوج أم سليم قال يف الكرم قال هذا مسعت أاب إسحاق إبراهيم بن حممد بن حيىي يقول 



مسعت أاب العباس الدغويل يقول مسعت احلافظ صاحل جزرة يقول قال يل فضلك الرازي إذا دخلت نيسابور يستقبلك 
لكالم فاعلم أنه حممد بن حيىي الذهلي فليكن أول ما تسأل شيخ حسن الوجه حسن الثياب حسن الركوب حسن ا

عنه حديث شعبة عن حيىي بن صبيح وذكر احلديث قال فقضى أن أول ما دخلت نيسابور استقبلين رجل هبذا 
الوصف فسألت عنه فقالوا هذا حممد بن حيىي فسلمت عليه فرد اجلواب فتبعته إىل أن نزل فقلت خيرج الشيخ إيل  

أجزاء وقال انتظرين خلروجي لصالة الظهر فلما خرج أذن وأقام وصلى وجلس يف حمرابه فقرأت عليه ما   كتبه فأخرج
كتبته مث قلت له ما حديث أفادين فضلك الرازي عن الشيخ فقال هات فقلت حدثكم سعيد بن عامر ثنا شعبة 

خبه ويقرأ مثل ما قرأت يعلم أن وذكرت احلديث فتبسم مث قال يل اي فىت من ينتخب مثل هذا االنتخاب الذي انت
 سعيد بن عامر ال حيدث مبثل هذا فقلت نعم حدثكم سعيد بن واصل فقال نعم حدثناه سعيد بن واصل 

 
[ أخربين أبو بكر بن أيب دارم احلافظ ابلكوفة ثنا مطني ثنا حممد بن العالء أبو كريب حدثنا قبيصة ثنا  5503] 

عن جابر وأنس قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لصوت أيب طلحة يف  سفيان عن عبد هللا بن حممد بن عقيل
اجليش خري من ألف رجل مل يكتبه هبذا اإلسناد ورواته عن آخرهم ثقات وإمنا يعرف هذا املنت من حديث علي بن زيد 

 بن جدعان عن أنس 
 

ا علي ثنا حممد بن أيوب أان علي بن [ حدثناه علي بن محشاذ العدل ثنا بشر بن موسى ثنا احلميدي وثن 5504] 
عبد هللا املديين وإبراهيم بن بشار قالوا ثنا سفيان عن بن جدعان عن أنس قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

 صوت أيب طلحة يف اجليش خري من فئة 
 

اد بن سلمة حدثين [ حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا العباس بن حممد الدوري ثنا عفان ثنا مح 5505] 
إسحاق بن عبد هللا بن أيب طلحة عن أنس أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال يوم أحد من قتل كافرا فله سلبه فقتل 

 أبو طلحة يومئذ عشرين رجال هذا حديث صحيح على شرط مسلم ومل خيرجاه 
 

د بن احلسن ثنا أيب ثنا محاد بن [ أخربين حممد بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق الثقفي ثنا عمر بن حمم 5506] 
سلمة عن اثبت عن أنس أن أاب طلحة صام بعد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أربعني سنة ال يفطر إال يوم فطر أو 

 أضحى هذا حديث صحيح على شرط مسلم ومل خيرجاه 
 

أسد ثنا محاد بن سلمة عن [ حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق الصغاين ثنا هبز بن  5507] 
 اثبت عن أنس أن أاب طلحة قال ال أأتمر على اثنني وال أذمهما هذا حديث صحيح على شرط مسلم ومل خيرجاه 

 
[ حدثنا علي بن محشاذ ثنا إبراهيم بن أيب طالب ثنا احلسن بن عيسى ثنا بن املبارك أخربان محاد بن سلمة  5508] 

مالك أن أاب طلحة قرأ هذه اآلية انفروا خفافا وثقاال فقال استنفران هللا وأمران هللا  عن علي بن زيد واثبت عن أنس بن
واستنفران شيوخا وشبااب جهزوين فقال بنوه يرمحك هللا إنك قد غزوت على عهد النيب صلى هللا عليه وسلم وأيب بكر 

م يقدروا عليه إال بعد سبعة أايم وما تغري وعمر وحنن نغزو عنك اآلن فغزا البحر فمات فطلبوا جزيرة يدفنونه فيها فل



 هذا حديث صحيح على شرط مسلم ومل خيرجاه 
 

[ أخربان أبو العباس القاسم بن القاسم السياري مبرو ثنا عبد هللا بن علي الغزال ثنا علي بن احلسن بن  5509] 
كان يرمي بني يدي رسول هللا صلى هللا   شقيق ثنا عبد هللا بن املبارك أان محيد الطويل عن أنس بن مالك أن أاب طلحة

عليه وسلم وكان النيب صلى هللا عليه وسلم يرفع ظهره من خلفه لينظر أين يقع نبله فيتطاول أبو طلحة بصدره يقي 
به رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ويقول هكذا اي نيب هللا جعلين هللا فداك حنري دون حنرك هذا حديث صحيح على 

 ومل خيرجاه شرط الشيخني 
 

 ذكر مناقب عبادة بن الصامت رضى هللا تعاىل عنه 
[ حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن عبد اجلبار ثنا يونس بن بكري عن بن إسحاق يف تسمية  5510] 

يس السبعني الذين شهدوا العقبة قال ومن بين سامل بن عوف بن عمرو بن عوف بن اخلزرج عبادة بن الصامت بن ق
 بن أصرم بن هبز بن ثعلبة بن غنم بن سامل نقيب شهد بدرا واملشاهد كلها مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

 
[ مسعت أاب بكر حممد بن أمحد بن ابلويه يقول مسعت عبد هللا بن أمحد بن حنبل يقول مسعت أيب يقول  5511] 

 يب شجري وهو نقيب مسعت سفيان بن عيينة يقول عبادة بن الصامت بدري أحدي عق
 

[ أخربين حممد بن املؤمل ثنا الفضل بن حممد قال مسعت أمحد بن حنبل يقول عبادة بن الصامت بدري  5512] 
 أحدي شجري عقيب نقيب 

 
[ أخربان أبو جعفر حممد بن حممد البغدادي ثنا حممد بن عمرو بن خالد ثنا أيب ثنا بن هليعة ثنا أبو األسود  5513] 

تسمية الذين شهدوا العقبة فبايعوا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال ومن بين عوف مث من بين سامل بن  عن عروة يف
 جعفر عبادة بن الصامت وهو نقيب وقد شهد بدرا 

 
[ حدثنا علي بن محشاذ العدل ثنا بشر بن موسى ثنا احلميدي ثنا سفيان عن بن طاوس عن أبيه عن  5514] 

سول هللا صلى هللا عليه وسلم بعثه على الصدقات فقال اي أاب الوليد هذا حديث صحيح على عبادة بن الصامت أن ر 
 شرط الشيخني ومل خيرجاه 

 
[ حدثين حممد بن صاحل بن هانئ ثنا عبد هللا بن حممد الفرهاداين ثنا هناد بن السري ثنا عبدة بن سليمان  5515] 

 ن حمرييز عن املخدجي قال قيل لعبادة بن الصامت اي أاب الوليد عن حممد بن عمرو عن حممد بن حيىي عن حبان عن ب
 

[ أخربان أبو عبد هللا حممد بن عبد هللا الزاهد ثنا أمحد بن مهران األصبهاين ثنا أبو نعيم ثنا سفيان عن ثور  5516] 
 يكىن أاب الوليد بن يزيد عن مكحول قال كان عبادة بن الصامت وشداد بن أوس يسكنان ببيت املقدس وكان عبادة 

 



[ أخربان الشيخ أبو بكر بن إسحاق أان إمساعيل بن قتيبة ثنا حممد بن عبد هللا بن منري حدثين يونس بن  5517] 
بكري عن حممد بن إسحاق حدثين معبد بن كعب بن مالك أخربين سلمة عن أخيه عبد هللا بن كعب عن أبيه كعب بن 

فيها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف العقبة فكان نقيب بين عوف بن احلارث مالك قال خرجنا يف احلجة اليت ابيعنا 
 عبادة بن الصامت 

 
[ حدثنا أبو عبد هللا حممد بن عبد هللا األصبهاين ثنا إبراهيم بن انئلة األصبهاين ثنا عبيد بن عبيدة ثنا  5518] 

صامت عن أبيه أن معاوية قال هلم اي معشر املعتمر بن سليمان عن أبيه عن عطاء بن السائب عن عبادة بن ال
األنصار ما لكم ال أتتوين مع إخوانكم من قريش قال عبادة احلاجة قال فهال على النواضح قال أمضيناها يوم بدر مع 

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
 

ن ربيعة عن يعقوب بن [ حدثنا علي بن محشاذ العدل ثنا حممد بن غالب ثنا هارون بن معروف ثنا ضمرة ب 5519] 
 عطاء قال قرب عبادة بن الصامت وعمر بن عبد هللا ببيت املقدس 

 
[ حدثين أمحد بن عبيد احلافظ هبمدان ثنا إبراهيم بن احلسني ثنا أبو مسهر ثنا عباد اخلواص عن حيىي بن  5520] 

 ى عبادة بن الصامت أيب عمرو الشيباين عن أيب سالم األسود قال كنت إذا أتيت بيت املقدس نزلت عل
 

[ أخربين عبد هللا بن غامن ثنا حممد بن إبراهيم العبدي ثنا حيىي بن عبد هللا بن بكري قال مات عبادة بن  5521] 
 الصامت ابلشام يف أرض فلسطني ابلرملة سنة أربع وثالثني وهو بن اثنتني وسبعني سنة 

 
رمحه هللا تعاىل ثنا أمحد بن علي بن رزين ثنا حممد بن [ حدثين أبو عبد هللا حممد بن العباس الشهيد  5522] 

عمرويه ثنا اهليثم بن عدي قال تويف عبادة بن الصامت ببيت املقدس ودفن هبا سنة أربع وثالثني وهو بن اثنتني 
 وسبعني سنة 

 
بن مبارك [ حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أبو زرعة عبد الرمحن بن عمرو الدمشقي ثنا حممد  5523] 

الغوري ثنا حيىي بن محزة ثنا برد بن سنان عن إسحاق بن قبيصة بن ذؤيب عن أبيه أن عبادة بن الصامت أنكر على 
معاوية أشياء مث قال له ال أساكنك أبرض فرحل إىل املدينة فقال له عمر ما أقدمك إيل ال يفتح هللا أرضا لست فيها 

 ك أنت وأمثالك فانصرف ال إمرة ملعاوية علي
 

[ أخربان أبو بكر بن إسحاق أان إمساعيل بن قتيبة ثنا حممد بن عبد هللا بن منري ثنا أبو أسامة ووكيع عن  5524] 
أسامة بن زيد عن عبادة بن الوليد عن عبادة بن الصامت قال وكان قد غزا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ست 

 اه غزوات هذا حديث صحيح على شرط الشيخني ومل خيرج
 

[ أخربين حممد بن يعقوب احلافظ ثنا حممد بن إسحاق الثقفي ثنا قتيبة بن سعيد ثنا جرير عن منصور عن  5525] 



 جماهد عن جنادة بن أيب أمية الدوسي قال دخلت على عبادة بن الصامت وكان قد تفقه يف دين هللا 
 

ن حممد ثنا شيبان عن قتادة عن سليمان [ حدثنا علي بن محشاذ العدل ثنا هشام بن علي ثنا حسني ب 5526] 
اليشكري عن أيب األشعث عن عبادة بن الصامت قال ابيعنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على أن ال خناف يف هللا 

 لومة الئم هذا حديث صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه 
 

حدثين أمحد بن عبد الوهاب بن جندة ثنا  [ حدثين أبو عمرو بن إمساعيل ثنا يعقوب بن إسحاق املهرجاين 5527] 
أبو املغرية ثنا بشر بن عبد هللا بن بشار حدثين عبادة بن نسي عن جنادة بن أيب أمية عن عبادة بن الصامت قال كان 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم شغل فإذا قدم الرجل وقد أسلم على يد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم دفعه إىل 
يعلمه القرآن فدفع إيل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم رجال كان معي يف البيت وكنت أقرأته القرآن فرأى رجل منا ل

أن يل عليه حقا فأهدى إيل قوسا ما رأيت أجود منها وال أحسن منها عطافا فأتيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
 أو تعلقتها هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه  فقلت ما ترى اي رسول هللا فيها فقال مجرة يب كتفيك تقلدهتا

 
[ أخربان محزة بن العباس العقيب ببغداد ثنا إبراهيم بن اهليثم البلدي ثنا حممد بن كثري املصيصي ثنا عبد هللا  5528] 

بن  بن واقد عن عبد الرمحن بن عثمان بن خثيم عن أيب الزبري عن جابر عن عبادة بن الصامت أنه دخل على عثمان
عفان رضى هللا تعاىل عنه فقال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول سيليكم أمراء بعدي يعرفونكم ما تنكرون 

وينكرون عليكم ما تعرفون فمن أدرك ذلك منكم فال طاعة ملن عصى هللا هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه وقد 
اعيل بن عبيد بن رفاعة عن عبد هللا بن عثمان بن خثيم بزايدات رواه زهري بن معاوية ومسلم بن خالد الزجني عن إمس

 فيه 
 

[ أخربين عبد هللا بن حممد بن موسى العدل ثنا علي بن احلسني بن اجلنيد ثنا املعاىف بن سليمان احلراين ثنا  5529] 
 زهري عن إمساعيل بن عبيد بنحوه وأما حديث مسلم بن خالد 

 
حممد بن ماهان اخلزار مبكة ثنا علي بن عبد العزيز ثنا سعيد بن منصور ثنا مسلم بن [ فأخربانه أبو عون  5530] 

خالد عن إمساعيل بن عبيد بن رفاعة عن أبيه أن عبادة بن الصامت قام قائما يف وسط دار أمري املؤمنني عثمان بن 
اب القاسم يقول سيلي أموركم من عفان رضى هللا تعاىل عنه فقال إين مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حممدا أ

بعدي رجال يعرفونكم ما تنكرون وينكرون عليكم ما تعرفون فال طاعة ملن عصى هللا فال تعتبوا أنفسكم فوالذي 
نفسي بيده أن معاوية من أولئك فما راجعه عثمان حرفا وقد روي هذا احلديث إبسناد صحيح على شرط الشيخني 

 ثمان بن عفان متظلما مبنت خمتصر يف ورود عبادة بن الصامت على ع
 

[ حدثناه أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا العباس بن حممد الدوري ثنا خالد بن خملد ثنا سليمان بن بالل  5531] 
حدثين شريك بن عبد هللا بن أيب منر عن عبد الرمحن بن مكمل عن أزهر بن عبد هللا قال أقبل عبادة بن الصامت 

  قدم املدينة فأتى عثمان بن عفان متظلما وذكر احلديث حاجا من الشام فحج مث



 
 ذكر مناقب عامر بن ربيعة رضى هللا تعاىل عنه 

[ حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن عبد اجلبار ثنا يونس بن بكري عن بن إسحاق كان أول  5532] 
 أيب سلمة عامر بن ربيعة  من قدم املدينة من املهاجرين أبو سلمة وكان أول من قدمها بعد

 
[ حدثنا أبو عبد هللا األصبهاين ثنا احلسن بن اجلهم ثنا احلسني بن الفرج ثنا حممد بن عمر قال عامر بن  5533] 

ربيعة بن مالك بن عامر بن ربيعة بن مالك بن عامر بن ربيعة بن حجري بن سالمان وذكر النسب إىل معد بن عدانن 
يل وملا حالفه عامر بن ربيعة تبناه اخلطاب وكان يقال له عامر بن اخلطاب حىت أنزل هللا وكان حليفا للخطاب بن نف

تعاىل ذكره أدعوهم آلابئهم فأحلق أببيه ورجع إىل نسبه قال بن عمر فحدثين حممد صاحل بن رومان قال أسلم عامر بن 
ل أن يدعو فيها وهاجر عامر بن ربيعة إىل ربيعة قدميا قبل أن يدخل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم دار األرقم وقب

أرض احلبشة اهلجرتني ومعه امرأته ليلى بنت أيب حثمة العدوية أخت سليمان بن أيب حثمة وآخى رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم بني عامر بن ربيعة ويزيد بن املنذر بن شريح األنصاري وكان عامر بن ربيعة يكىن أاب عبد هللا وشهد بدرا 

ا واخلندق واملشاهد كلها مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وتويف بعدما قتل عثمان رضى هللا تعاىل عنه وكان وأحد
 قد لزم بيته فلم يشعر الناس إال جبنازته قد أخرجت 

 
د [ أخربان أبو عبد هللا حممد بن يعقوب احلافظ ثنا حممد بن عبد الوهاب أان جعفر بن عون أان حيىي بن سعي 5534] 

األنصاري عن عبد هللا بن عامر بن ربيعة قال ملا أخذ الناس يف الطعن على عثمان قام أيب من الليل مث صلى ودعا 
 وقال اللهم قين من الفتنة مبا وقيت به الصاحلني من عبادك فما خرج وال أصبح إال جبنازته 

 
بن معاوية العقيب مبصر حدثين أيب ثنا سعيد [ حدثين أبو زرعة الرازي ثنا أبو سفيان حممد بن عبد الرمحن  5535] 

 بن عفري قال مات سنة ثالث وثالثني وقيل سنة اثنتني وثالثني عامر بن ربيعة العدوي 
 

[ أخربان أبو جعفر حممد بن حممد البغدادي ثنا حممد بن عمر بن خالد احلراين ثنا أيب ثنا عبد هللا بن هليعة  5536] 
هاجر إىل احلبشة الذين خرجوا املرة األوىل قبل جعفر وأصحابه من بين عدي بن كعب  ثنا أبو األسود عن عروة ممن

 عامر بن ربيعة من أهل اليمن شهد بدرا 
 

[ أخربان أمحد بن كامل القاضي ثنا أمحد بن حبان بن مالعب ثنا سعد بن سليمان ثنا خالد بن عبد هللا ثنا  5537] 
الزبري عن أبيه عن عامر بن ربيعة قال كانت بدر صبيحة ست عشرة من  عمرو بن حيىي ثنا عامر بن عبد هللا بن

رمضان وقد روى عبد هللا بن عمر بن اخلطاب عن عامر بن ربيعة حديثني اتفق الشيخان رضى هللا تعاىل عنهما على 
 أحدمها إذا رأيتم اجلنازة فقوموا هلا واحلديث الثاين 

 
عثمان بن سعيد الدارمي أان عبد هللا بن عبد اجلبار حبمص ثنا احلارث بن [ أخربانه أبو الفضل الفقيه ثنا  5538] 

عبيدة ثنا الزهري عن سامل عن أبيه عن عامر بن ربيعة قال كنا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فمر جبنازة فقال 



ودي أان أشهد أهنا تكلم رجل من اليهود اي حممد تكلم هذه اجلنازة فسكت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال اليه
فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا حدثكم أهل الكتاب حديثا فقولوا آمنا ابهلل ومالئكته وكتبه ورسله هذا 

 حديث يعرف ابحلارث بن عبيدة الرهاوي عن الزهري وقد كتبناه يف آخر نسخة ليونس عن يزيد عن الزهري 
 

بن حممد بنيسابور ثنا القاسم بن عبد هللا بن مهدي ثنا عمي ثنا رجل قد مساه [ حدثنا أبو القاسم عبد هللا  5539] 
أبو القاسم بن مربور ثنا زيد بن يونس عن يزيد عن الزهري قال قال سامل إن عبد هللا بن عمر قال حني وضعت جنازة 

 رافع بن خديج وذكر احلديث 
 

ته الزبري بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزي بن ذكر مناقب حواري رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وابن عم
 قصي 

[ فحدثنا بذكر هذا النسب أبو جعفر حممد بن حممد البغدادي ثنا أبو عالثة حممد بن عمر بن خالد  5540] 
 احلراين ثنا أيب ثنا بن هليعة ثنا أبو األسود حممد بن عبد الرمحن بن نوفل بن عروة بن الزبري 

 
ين حممد بن املؤمل ثنا الفضل بن حممد ثنا أمحد بن حنبل وأخربين أبو بكر بن ابلويه ثنا عبد هللا بن [ أخرب  5541] 

أمحد بن حنبل حدثين أيب رمحه هللا وعبد هللا بن سعيد قاال ثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه قال ملا كان يوم 
 الريموك قيل للزبري بن العوام اي أاب عبد هللا 

 
[ حدثنا أبو بكر بن أيب جعفر األصبهاين ثنا احلسن بن علي بن نصر ثنا الزبري بن بكار قال أم الزبري  5542] 

 صفية بنت عبد املطلب وأمها هالة بنت أهيب بن عبد مناف بن زهرة وأمها عالية بنت عبد املطلب بن عبد مناف 
 

بن أمحد القاضي قال مسعت أاب بكر بن أيب شيبة  [ أخربين عبد احلميد بن عبد الرمحن القاضي ثنا محاد 5543] 
 يقول حدثين أبو أسامة عن هشام بن عروة قال أسلم الزبري وهو بن ستة عشر سنة وقتل وهو بن بضع وستني 

 
[ حدثنا أبو بكر بن إسحاق أان إمساعيل بن قتيبة ثنا حممد بن عبد هللا بن منري أن طلحة والزبري بلغ كل  5544] 

 أربعا وستني  واحد منهما
 

[ حدثين أبو بكر بن ابلويه ثنا إبراهيم بن إسحاق احلريب ثنا مصعب بن عبد هللا الزبريي قال قتل الزبري  5545] 
 وهو بن سبع وستني سنة وكان يكىن أاب الطاهر 

 
وة قال [ حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أان احلسن بن علي بن عفان ثنا أبو أسامة عن هشام بن عر  5546] 

قال عروة بن الزبري فأخربين انفع بن جبري بن مطعم قال مسعت العباس يقول للزبري اي عبد هللا ها هنا أمرك رسول هللا 
 صلى هللا عليه وسلم أن تركز الراية 

 



بدي [ حدثنا علي بن محشاذ ثنا أمحد بن إبراهيم بن ملحان وثنا أبو زكراي العنربي ثنا حممد بن إبراهيم الع 5547] 
قاال ثنا بكري ثنا الليث بن سعد عن أيب األسود عن عروة بن الزبري قال أسلم الزبري بن العوام وهو بن مثان سنني 

وهاجر وهو بن مثان عشرة سنة وكان عم الزبري يعلق الزبري يف حصري ويدخن عليه ابلنار ويقول ارجع إىل الكفر فيقول 
 الزبري ال أكفر أبدا 

 
لد بن جعفر الباقرحي ثنا حممد بن جرير حدثين عمرو بن عبد احلميد األيلي ثنا أبو أسامة عن [ أخربين خم 5548] 

هشام بن عروة عن أبيه قال أسلم الزبري وهاجر إىل أرض احلبشة اهلجرتني معا ومل يتخلف عن غزوة غزاها رسول هللا 
ني بن مسعود وكان رجال ليس ابلطويل وال صلى هللا عليه وسلم وكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم آخى بينه وب

 ابلقصري خفيف اللحية أمسر اللون أشعر 
 

[ حدثين أبو بكر بن ابلويه ثنا إبراهيم بن إسحاق احلريب ثنا مصعب بن عبد هللا الزبريي قال توجه الزبري  5549] 
باع فربأ هللا عن دمه عليا وأصحابه إىل املدينة فتبعه عمرو بن جرموز وهو متوجه حنو املدينة فقتله غيلة بوادي الس

وإمنا قتله عمرو بن جرموز يف رجب سنة ست وثالثني وبنو جماشع قد سريهم العرب إبخفاء الزبري ولذلك يقول جرير 
 وقد لبست بعد الزبري جماشع ثياب اليت حاضت ومل تغسل الدما 

 
ثنا أسيد بن موسى ثنا مسكني بن عبد العزيز [ حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا الربيع بن سليمان  5550] 

ثنا حفص بن خالد حدثين شيخ قدم علينا من املوصل قال صحبت الزبري بن العوام رضى هللا تعاىل عنه يف بعض 
أسفاره فأصابته جنابة يف أرض قفر فقال اسرتين فسرتته فحانت مين التفاتة إليه فرأيته جمدعا ابلسيوف فقلت وهللا لقد 

آاثرا ما رأيتها أبحد قط فقال وقد رأيت ذاك فقال وهللا ما منها جراحة إال مع رسول هللا صلى هللا عليه  رأيت بك
 وسلم يف سبيل هللا 

 
[ أخربان أبو جعفر البغدادي ثنا أبو عالثة ثنا أيب ثنا بن هليعة عن أيب األسود عن عروة قال كانت نفحة  5551] 

ه وسلم قد أخذ فسمع بذلك الزبري وهو بن إحدى عشرة سنة فخرج ابلسيف من الشيطان أن حممدا صلى هللا علي
مسلوال حىت وقف على النيب صلى هللا عليه وسلم فقال ما شأنك فقال أردت أن أضرب من أخذك فدعا له النيب 

 صلى هللا عليه وسلم ولسيفه وكان أول سيف سل يف سبيل هللا عز وجل 
 

بن يعقوب ثنا حممد بن عبد هللا بن عبد احلكم أان بن وهب أخربين أبو صخر [ حدثنا أبو العباس حممد  5552] 
عن أيب معاوية البجلي هو عمار الدهين عن سعيد بن جبري عن بن عباس عن علي رضى هللا تعاىل عنهما قال كانت 

 أول غزوة يف اإلسالم بدر ما كان معنا إال فرسان فرس للزبري وفرس للمقداد 
 

أبو جعفر البغدادي ثنا أبو عالثة ثنا أيب األسود عن عروة بن الزبري عن الزبري قال وهللا ما خرج [ حدثنا  5553] 
 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خمرجا يف غزوة غزاها وال سرية إال كنت فيها 

 



ن عمرو عن أيب [ حدثنا أبو بكر حممد بن أمحد بن ابلويه ثنا حممد بن أمحد بن النضر األزدي ثنا معاوية ب 5554] 
إسحاق الفزاري عن هشام بن عروة عن عباد بن عبد هللا بن الزبري قال كانت على الزبري بن العوام يوم بدر عمامة 

 صفراء معتجر هبا فنزلت املالئكة عليهم عمائم صفر 
 

ن العوام على [ أخربين خملد بن جعفر ثنا حممد بن جرير حدثين سفيان بن عيينة قال قسم مرياث الزبري ب 5555] 
 أربعني ألف ألف درهم 

 
[ أخربان أبو إسحاق إبراهيم بن حممد بن حيىي وأبو احلسن بن يعقوب قاال ثنا حممد بن إسحاق الثقفي ثنا  5556] 

 قتيبة بن سعيد ثنا سفيان عن جمالد عن الشعيب قال قسم مرياث الزبري على أربعني ألف ألف درهم 
 

د بن يعقوب الثقفي ثنا أمحد بن حيىي احللواين ثنا عتيق بن الزبري حدثين أبو يعقوب [ حدثنا أبو سعيد أمح 5557] 
بن الزبري بن حبيب بن اثبت بن عبد هللا بن الزبري عن هشام بن عروة عن أبيه قال قال عبد هللا بن الزبري ألبيه اي 

لصحابة حيدث عن أبيه فقال اي بين أبت حدثين عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حىت أحدث عنك فإن كل أبناء ا
ما من أحد صحب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بصحبة إال وقد صحبته مبثلها أو أفضل منها ولقد علمت أبن 

أمك أمساء ابنة أيب بكر كانت حتيت وإن خالتك عائشة بنت أيب بكر ولقد علمت أن أمي صفية بنت عبد املطلب وأن 
وأبو طالب وعباس وأن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بن خايل ولقد علمت أن عميت  أخوايل محزة بن عبد املطلب

خدجية بنت خويلد كانت حتته وأن ابنتها فاطمة ابنة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ولقد علمت أن خدجية أم أمها 
بنت وهب بن عبد مناف بن  حبيبة بنت أسد بن عبد العزي ولقد علمت أن أم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم آمنة

 زهرة ولقد صحبته أبحسن صحبة واحلمد هلل ولقد مسعته يقول من قال علي ما مل أقل فليتبوأ مقعده من النار 
 

[ حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن عبد اجلبار ثنا يونس بن بكري ثنا هشام بن عروة عن أبيه  5558] 
النيب صلى هللا عليه وسلم إن لكل نيب حواري وأن حواري الزبري فقيل له اي أاب عبد هللا  عن الزبري بن العوام قال قال

أتعلم أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قاهلا ألحد غريك قال ال وهللا ما أعلم صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه 
 هبذه السياقة 

 
عبد العزيز ثنا أبو عبد هللا الزبري بن بكار الزبريي ثنا أبو [ أخربان الشيخ أبو بكر بن إسحاق أان علي بن  5559] 

غزية حممد بن موسى حدثين عبد هللا بن مصعب عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت املنذر عن جدهتا أمساء بنت أيب 
 بكر قالت مر الزبري بن العوام مبجلس من أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وحسان ينشدهم من شعره وهم

غري نشاط مما يسمعون منه فجلس معهم الزبري فقال مايل أراكم غري آذنني مما تسمعون منه شعر بن الفريعة فلقد كان 
 يعرض به لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم فيحسن استماعه وجيزل عليه ثوابه وال يشتغل عنه بشيء فقال حسان 

 أقام على عهد النيب وهديه 
 ل حواريه والقول ابلفعل يعد
 أقام على منهاجه وطريقه 



 يوايل ويل احلق واحلق أعدل 
 هو الفارس املشهور والبطل الذي 

 يصول إذا ما كان يوم حمجل 
 وأن امرء كانت صفية أمه 
 ومن أسد يف بيتها ملرفل 

 له من رسول هللا قرىب قريبة 
 ومن نصرة اإلسالم جمد مؤثل 
 فكم كربة ذب الزبري بسيفه 

 يعطي فيجزل  عن املصطفى وهللا
 إذا كشفت عن ساقها احلرب حشها 

 أببيض سباق إىل املوت يرفل 
 فما مثله فيهم وال كان قبله 

 وليس يكون الدهر ما دام يذبل 
 ثناؤك خري من فعال معاشر 
 وفعلك اي بن اهلامشية أفضل 

 
 بن عدي ثنا علي بن مسهر [ أخربان أمحد بن كامل القاضي ثنا أمحد بن حممد بن عيسى القاضي ثنا زكراي 5560] 

عن هشام بن عروة عن أبيه عن مروان قال أصاب عثمان رعاف سنة الرعاف حىت أوصى وختلف عن احلج فدخل 
علينا رجل من قريش فقال استخلف فقال وقالوه قال نعم قال ومن هو فسكت مث دخل عليه آخر فقال استخلف 

نعم فقال عثمان أما والذي نفسي بيده إن كان ال خريهم ما علمت  فذكر حنوا مما ذكر األول فقال عثمان الزبري قال
 وأحبهم إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وسلم هذا حديث صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه 

 
[ أخربان احلسن بن يعقوب العدل ثنا حممد بن عبد الوهاب العبدي أان جعفر بن عون أان إمساعيل بن أيب  5561] 

ن البهي عن عروة قال قالت يل عائشة اي بين إن أابك من الذين استجابوا هلل والرسول من بعد ما أصاهبم خالد ع
 القرح هذا حديث صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه 

 
[ حدثنا حممد بن صاحل بن هانئ ثنا أبو بكر حممد بن النضر اجلارودي ثنا عبد هللا بن سعيد الكندي ثنا  5562] 

الرمحن النضر بن منصور العنزي حدثين علقمة بن عالثة اليشكري قال مسعت عليا رضى هللا تعاىل عنه يقول أبو عبد 
مسعت أذين من يف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو يقول طلحة والزبري جاراي يف اجلنة هذا حديث صحيح 

 اإلسناد ومل خيرجاه 
 

بة الشيباين ابلكوفة ثنا إبراهيم بن إسحاق بن أيب العنبس القاضي [ أخربان أبو احلسن علي بن حممد بن عق 5563] 
ثنا علي بن حكيم ثنا شريك بن عبد هللا عن األسود بن قيس عن نبيح العنزي عن أيب سعيد اخلدري أنه قال ال تسبوا 



 ه حواري رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فإن كفارهتم القتل هذا حديث صحيح على شرط مسلم ومل خيرجا
 

[ حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن سنان القزاز ثنا إسحاق بن إدريس ثنا حممد بن حازم ثنا  5564] 
هشام بن عروة عن أبيه عن عبد هللا بن الزبري عن أبيه قال أرسلين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف غداة ابردة 

 اللحاف فصران ثالثة هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه  فأتيته وهو مع بعض نسائه يف حلافه فأدخلين يف
 

[ حدثين علي بن محشاذ العدل ثنا العباس بن الفضل األسفاطي أان أبو نعيم ضرار بن صرد ثنا عبد العزيز  5565] 
ري عن بن حممد الدراوردي ثنا حممد بن عبد هللا بن مسلم الزهري عن عمه عن عروة بن الزبري عن عبد هللا بن الزب

الزبري بن العوام قال استعدى علي رجل من األنصار رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف شراج احلرة فقال اي زبري أسق 
مث أرسل املاء إىل جارك فقال األنصاري اي رسول هللا إن كان بن عمتك فتلون وجه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

اجلدر مث أرسل إىل جارك فاستوعب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم للزبري  وقال اي زبري أسق مث أحبس املاء حىت يبلغ
حقه فقال الزبري أين ألحسب هذه اآلية نزلت يف خصوميت فال وربك ال يؤمنون حىت حيكموك فيما شجر بينهم اآلية 

هللا بن الزبري عن  هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه فإين ال أعلم أحدا أقام هذا اإلسناد عن الزهري يذكر عبد
 أخيه وهو عنه ضيق 

 
 ذكر مقتل الزبري بن العوام رضى هللا تعاىل عنه 

[ أخربين عبد هللا بن حممد بن زايد العدل ثنا حممد بن إسحاق ثنا أبو األشعث أمحد بن املقدام ثنا عثام بن  5566] 
نه عبد هللا فأوصى إليه فقال اي بين إن هذا يوم علي ثنا هشام بن عروة عن أبيه قال ملا كان يوم اجلمل دعا الزبري اب

ليقتلن فيه ظامل أو مظلوم وهللا لئن قتلت ألقتلن مظلوما وهللا ما فعلت وال فعلت انظر اي بين ديين فإين ال أدع شيئا 
 أهم منه وهو ألف ألف ومائتا ألف 

 
د احلكم أان بن وهب قال أخربين يونس [ حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أان حممد بن عبد هللا بن عب 5567] 

 عن بن شهاب قال وىل الزبري يوم اجلمل منهزما فأدركه بن جرموز رجل من بين متيم فقتله 
 

[ أخربين إمساعيل بن الفضل بن حممد الشعراين ثنا جدي ثنا إسحاق بن حممد الفروي ثنا عبد العزيز بن  5568] 
 مي عن أبيه قال ملا انصرف الزبري يوم اجلمل جعل يقول عمران قال أان سعيد بن عبد العزيز السل

 ولقد علمت لو أن علمي انفعي 
 إن احلياة من املمات قريب مث مل ينشب أن قتله بن جرموز 

 
[ أخربان أبو عبد هللا حممد بن عبد هللا الصفار ثنا أمحد بن مهران بن خالد قال مسعت الفضل بن دكني  5569] 

 ري بن العوام يف رجب سنة ست وثالثني يقول قتل طلحة والزب
 

[ أخربان أبو عبد هللا األصبهاين ثنا احلسن بن اجلهم ثنا احلسني بن الفرج ثنا حممد بن عمر عن شيوخه  5570] 



قالوا خرج الزبري يوم اجلمل وذلك يوم اخلميس لعشر خلون من مجادى اآلخرة من هذه السنة بعد الوقعة على فرس 
ار منطلقا حنو املدينة فقتل بوادي السباع ودفن هناك وذكر عن عروة بن الزبري قال قتل أيب يوم يقال له ذو اخلم

اجلمل وقد زاد على الستني أربع سنني قال بن عمر ومسعت مصعب بن اثبت بن عبد هللا بن الزبري يقول شهد الزبري 
 بن العوام بدرا وهو بن سبع وعشرين سنة 

 
بكر بن إسحاق وأبو بكر بن ابلويه قاال أان أبو مسلم إبراهيم بن عبد هللا ثنا عبد [ حدثنا الشيخ أبو  5571] 

امللك بن قريب األصمعي قال مسعت عبد هللا بن عون يقول هؤالء اخليار قتلوا قتال مث بكى فقال أقبل الزبري على 
ابلزبري وضربه قال الزبري قاتلك هللا  قاتله وقد ظفر به فقال أذكرك هللا فكف عنه الزبري حىت فعل ذلك مرارا فلما غدر

 تذكرين هللا مث تنساه 
 

[ أخربان عبد الباقي بن قانع ببغداد ثنا حممد بن موسى بن محاد الرببري ثنا أبو السكني زكراي بن حيىي  5572] 
ان الطائي ثنا عمر بن زحر بن حصني قال حدثين جدي محيد بن منهب قال حججت يف السنة اليت قتل فيها عثم

فصادفت طلحة والزبري وعائشة رضى هللا تعاىل عنهم مبكة فلما ساروا إىل البصرة سرت معهم وسار علي بن أيب 
طالب رضى هللا تعاىل عنه إليهم حىت التقوا وذلك يوم اجلمل فاقتتلوا قتاال شديدا وأخذ خبطام اجلمل يومئذ سبعون 

 منهزما فأدركه بن جرموز وهو رجل من بين متيم فقتله رجال وذكر احلديث بطوله وقال يف آخره ووىل الزبري 
 

[ أخربان عبد الرمحن بن محدان اجلالب هبمدان ثنا عثمان بن خزرزاذ األنطاكي ثنا ربيعة بن احلارث حدثين  5573] 
قوم من حممد بن سليمان العابد ثنا إمساعيل بن أيب حازم قال قال علي للزبري أما تذكر يوم كنت أان وأنت يف سقيفة 

األنصار فقال لك رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أحتبه فقلت وما مينعين قال أما إنك ستخرج عليه وتقاتله وأنت ظامل 
 قال فرجع الزبري 

 
[ أخربين أبو احلسني حممد بن أمحد بن متيم القنطري ببغداد ثنا أبو قالبة عبد امللك بن حممد الرقاشي ثنا  5574] 

هللا بن حممد بن عبد امللك الرقاشي عن جده عبد امللك عن أيب حرب بن أيب األسود الديلي قال  أبو عاصم ثنا عبد
شهدت الزبري خرج يريد عليا فقال له علي أنشدك هللا هل مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول تقاتله وأنت 

ب بن أيب األسود فقد روى عنه يزيد بن له ظامل فقال مل أذكر مث مضى الزبري منصرفا هذا حديث صحيح عن أيب حر 
 صهيب الفقري وفضل بن فضالة يف إسناد واحد 

 
[ حدثنا بذلك أبو عمرو حممد بن جعفر بن حممد بن مطر العدل املأمون من أصل كتابه ثنا عبد هللا بن  5575] 

زيد الفقري قال منجاب ومسعت حممد بن سوار اهلامشي ثنا منجاب بن احلارث ثنا عبد هللا بن األجلح حدثين أيب عن ي
فضل بن فضالة حيدث به مجيعا عن أيب حرب بن أيب األسود الديلي قال شهدت عليا والزبري ملا رجع الزبري على 

دابته يشق الصفوف فعرض له ابنه عبد هللا فقال ما لك فقال ذكر يل علي حديثا مسعته من رسول هللا صلى هللا عليه 
ظامل له فال أقاتله قال وللقتال جئت إمنا جئت لتصلح بني الناس ويصلح هللا هذا األمر بك وسلم يقول لتقاتلنه وأنت 

قال قد حلفت أن ال أقاتل قال فأعتق غالمك جرجس وقف حىت تصلح بني الناس قال فأعتق غالمه جرجس ووقف 



بذلك من غري هذه الوجوه فاختلف أمر الناس فذهب على فرسه وقد روي إقرار الزبري لعلي رضى هللا تعاىل عنهما 
 والرواايت 

 
[ أخربين أبو الوليد اإلمام وأبو بكر بن عبد هللا قاال ثنا احلسن بن سفيان ثنا قطن بن بشري ثنا جعفر بن  5576] 

سليمان ثنا عبد هللا بن حممد الرقاشي حدثين جدي عن أيب جروة املازين قال مسعت عليا والزبري وعلي يقول له 
 اي زبري أما مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول إنك تقاتلين وأنت ظامل يل قال بلى ولكين نسيت أنشدتك ابهلل 

 
[ حدثناه أبو بكر بن إسحاق اإلمام أان بشر بن موسى ثنا خالد بن يزيد العرين ثنا جعفر بن سليمان عن  5577] 

جروة املازين قال مسعت عليا وهو يناشد الزبري يقول عبد هللا بن حممد الرقاشي عن جده عبد امللك بن سلمة عن أيب 
له نشدتك ابهلل اي زبري أما مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول إنك تقاتلين وأنت يل ظامل قال بلى ولكن 

 نسيت 
 

يك عن [ حدثنا أبو حممد أمحد بن عبد هللا املزين ثنا مطني ثنا عمر بن حممد األسدي حدثين أيب ثنا شر  5578] 
العباس بن دريج عن مسلم بن نذير قال كنا عند علي رضى هللا تعاىل عنه فجاء بن جرموز يستأذن عليه فقال علي 

أتقتل بن صفية تفخرا ائذنوا له وبشروه ابلنار مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول لكل نيب حواري وإن الزبري 
 حواري وابن عميت 

 
بو كامل بن إسحاق أان علي بن عبد العزيز ثنا حجاج بن منهال ثنا محاد بن سلمة عن [ فحدثنا الشيخ أ 5579] 

عاصم عن زر بن حبيش قال قيل لعلي بن أيب طالب رضى هللا تعاىل عنه إن قاتل الزبري ابلباب فقال علي ليهنك 
 ري الزبري قاتل بن صفية النار مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول لكل نيب حواري وإن حوا

 
[ حدثنا أبو بكر بن دارم احلافظ ابلكوفة ثنا أبو جعفر احلضرمي ثنا محزة بن عون املسعودي ثنا حممد بن  5580] 

القاسم األسدي ثنا سفيان الثوري وشريك عن عاصم بن أيب النجود عن زر بن حبيش قال كنت جالسا عند علي 
ر قاتل بن صفية ابلنار مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول فأيت برأس الزبري ومعه قاتله فقال علي لآلذن بش

 لكل نيب حواري وإن حواري الزبري هذه األحاديث صحيحة عن أمري املؤمنني علي وإن مل خيرجاه هبذه األسانيد 
 

نذر احلزامي ثنا [ أخربان إمساعيل بن حممد بن إمساعيل الفقيه ابلري ثنا أبو حامت الرازي ثنا إبراهيم بن امل 5581] 
حممد بن طلحة التيمي ثنا إسحاق بن حيىي بن طلحة عن عمه موسى بن طلحة قال كان علي بن أيب طالب والزبري 

 وطلحة بن عبيد هللا وسعد بن أيب وقاص كان يقال هلم عذار عام واحد قال إبراهيم ألهنم ولدوا يف عام واحد 
 

ويين ثنا أبو بكر بن رجاء بن السندي ثنا أبو بكر بن أيب شيبة ثنا أبو [ أخربين أبو طاهر حممد بن أمحد اجل 5582] 
أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه قال ورثت عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل الزبري وكانت زوجته فبلغ حصتها من 

 املرياث مثانني ألف درهم وقالت ترثيه 



 غدر بن جرموز بفارس هنمة 
 يوم اللقاء وكان غري معرد 
 اي عمرو لو نبهته لوجدته 

 ال طائشا رعش البنان وال اليد 
 ثكلتك أمك إن ظفرت بفارس 

 فيما مضى مما يروح ويغتدي 
 كم غمرة قد خاضها مل يثنه 

 عنها طرادك اي بن فقع الفدفد 
 

 ذكر مناقب طلحة بن عبيد هللا التيمي رضى هللا تعاىل عنه 
بن عبد هللا البغدادي ثنا أبو عالثة حممد بن عمرو بن خالد احلراين ثنا [ أخربان أبو جعفر حممد بن حممد  5583] 

أيب ثنا بن هليعة ثنا أبو األسود عن عروة بن الزبري قال طلحة بن عبيد هللا بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن 
ل وأجري اي رسول هللا تيم بن مرة وكان ابلشام فكلم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف سهمه فضرب له بسهمه فقا

 قال وأجرك من يوم بدر 
 

[ حدثنا أبو عبد هللا حممد بن يعقوب احلافظ ثنا حممد بن حممد بن جابر السندي ثنا عبد هللا بن شبيب  5584] 
ة املزين إبراهيم بن حيىي السجزي ثنا أيب عن حازم بن احلسني عن عبد هللا بن أيب بكر عن عبيد هللا بن عبد هللا بن عتب

عن بن عباس قال أسلمت أم أيب بكر الصديق وأم عثمان وأم طلحة وأم عمار بن ايسر وأم عبد الرمحن بن عوف وأم 
 الزبري وأسلم سعد وأمه يف احلياة 

 
[ أخربان إمساعيل بن حممد بن الفضل ثنا جدي ثنا إبراهيم بن املنذر ثنا حممد بن فليح عن موسى بن عقبة  5585] 

قدم طلحة بن عبيد هللا بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن متيم بن مرة من الشام بعدما عن بن شهاب قال 
رجع النيب صلى هللا عليه وسلم من بدر فكلم النيب صلى هللا عليه وسلم يف سهمه فقال له النيب صلى هللا عليه وسلم 

 لك سهمك قال وأجري اي رسول هللا قال ولك أجرك 
 

بد هللا حممد بن أمحد بن بطة ثنا احلسن بن اجلهم ثنا احلسني بن الفرج ثنا حممد بن عمر عن [ حدثنا أبو ع 5586] 
الضحاك بن عثمان حدثه خمرمة بن سليمان الواليب عن إبراهيم بن حممد بن طلحة قال قال يل طلحة بن عبد هللا 

ن أهل احلرم قال طلحة قلت حضرت سوق بصرى فإذا راهب يف صومعته يقول سلوا أهل هذا املوسم أفيهم أحد م
نعم أان فقال هل ظهر أمحد بعد قال قلت ومن أمحد قال بن عبد هللا بن عبد املطلب هذا شهره الذي خيرج فيه وهو 

آخر األنبياء خمرجه من احلرم ومهاجره إىل خنل وحرة وسباح فإايك أن تسبق إليه قال طلحة فوقع يف قليب ما قال 
فقلت هل كان من حدث قالوا نعم حممد بن عبد هللا األمني تنبأ وقد تبعه بن أيب فخرجت سريعا حىت قدمت مكة 

قحافة قال فخرجت حىت دخلت على أيب بكر فقلت أتبعت هذا الرجل قال نعم فانطلق إليه فادخل عليه فاتبعه فإنه 
صلى هللا عليه وسلم  يدعو إىل احلق فأخربه طلحة مبا قال الراهب فخرج أبو بكر بطلحة فدخل به على رسول هللا



فأسلم طلحة وأخرب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مبا قال الراهب فسره رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فلما أسلم 
أبو بكر وطلحة أخذمها نوفل بن خويلد بن العدوية فشدمها يف حبل واحد ومل مينعهما بنو تيم وكان نوفل بن خويلد 

بكر وطلحة القرنني ومل يشهد طلحة بن عبيد هللا بدرا وذلك أن رسول هللا صلى  يدعى أشد قريش فلذلك مسي أبو
هللا عليه وسلم كان وجهه وسعيد بن زيد يتجسسان خرب العري فانصرفا وقد فرغ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من 

كنه شهد أحدا وغري ذلك من قتال من لقيه من املشركني فلقياه فيما بني ظلل وسبالة على احملجبة منصرفا من بدر ول
املشاهد مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وكان ممن ثبت مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يوم أحد حني وىل 

الناس وابيعه على املوت ورمى مالك بن زهري رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يومئذ فاتقى طلحة بيده وجه رسول هللا 
خنصره فشلت فقال حس حس حني أصابته الرمية فذكر أن رسول هللا صلى هللا عليه  صلى هللا عليه وسلم فأصاب

وسلم قال لو قال بسم هللا لدخل اجلنة والناس ينظرون إليه وضرب طلحة يومئذ يف رأسه الصلبة ضربه رجل من 
وهللا ضربته يومئذ املشركني ضربتني ضربة وهو مقبل وضربة وهو معرض عنه وكان ضرار بن اخلطاب الفهري يقول أان 

فقال بن عمر وكان طلحة يكىن أاب حممد وأمه الصعبة ابنة عبد هللا احلضرمي وقتل طلحة يوم اجلمل قتله مروان بن 
احلكم وكان له بن يقال له حممد وهو الذي يدعى السجاد وبه كان طلحة يكىن قتل مع أبيه طلحة يوم اجلمل وكان 

 طلحة قدمي اإلسالم 
 

بن عمر فحدثين إسحاق بن حيىي عن جدته سعدى بنت عوف املرية أم حيىي بن طلحة قالت قتل [ قال  5587] 
طلحة بن عبيد هللا ويف يد خازنه ألف ألف درهم ومئتا ألف درهم وقومت أصوله وعقاره بثالثني ألف ألف درهم وكان 

نة قال بن عمر وحدثنا أسد بن إبراهيم فيما ذكر جوادا ابملال واللبس والطعام وقتل يوم قتل وهو بن اثنتني وستني س
 بن حممد بن طلحة عن حممد بن زيد بن املهاجر قال كان طلحة يوم قتل بن أربع وستني سنة 

 
[ أخربان الشيخ أبو بكر بن إسحاق ثنا علي بن عبد العزيز ثنا الزبري بن بكار حدثين إبراهيم بن اجلنيد عن  5588] 

ق بن حيىي بن طلحة عن عمه موسى بن طلحة قال كان طلحة بن عبيد هللا أبيض عبد العزيز بن عمران حدثين إسحا
يضرب إىل احلمرة مربوعا هو إىل القصر أقرب رحب الصدر عريض املنكبني إذا التفت التفت مجيعا ضخم القدمني 

 حسن الوجه دقيق العرنني إذا مشى أسرع وكان ال يغري شعره 
 

افظ أان حممد بن إسحاق الثقفي ثنا عباد بن الوليد العنزي ثنا حبان ثنا [ أخربين حممد بن يعقوب احل 5589] 
شريك بن احلباب حدثين عتبة بن صعصعة بن األحنف عن عكراش قال كنا نقاتل عليا مع طلحة ومعنا مروان قال 

 فاهنزمنا قال فقال مروان ال أدرك بثأري بعد اليوم من طلحة قال فرماه بسهم فقتله 
 

ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا العباس بن حممد الدوري ثنا أشهل بن حامت عن بن عون قال قال [ حد 5590] 
 انفع طلحة بن عبيد هللا قتله مروان بن احلكم 

 
[ حدثنا علي بن محشاذ العدل ثنا حممد بن غالب ثنا حيىي بن سليمان اجلعفي ثنا وكيع عن إمساعيل بن أيب  5591] 

 حازم قال رأيت مروان بن احلكم حني رمى طلحة بن عبيد هللا يومئذ فوقع يف ركبته فما زال خالد عن قيس بن أيب



 يسبح إىل أن مات 
 

[ حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أبو أمية الطرسوسي ثنا عبيد هللا بن حممد العبسي ثنا عبد الرمحن  5592] 
بن عبيد هللا قال دخلت على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  بن محاد الطلحي ثنا طلحة بن حيىي عن أبيه عن طلحة

ويف يده سفرجلة فرماها إيل أو قال ألقاها إيل وقال دونكها أاب حممد فإهنا جتم الفؤاد هذا حديث صحيح اإلسناد ومل 
 خيرجاه 

 
ثنا حيىي بن عياش  [ حدثين حممد بن ظفر احلافظ وأان سألته حدثين احلسني بن عياش القطان ثنا احلسني 5593] 

القطان ثنا احلسني بن حيىي املروزي ثنا غالب بن حليس الكليب أبو اهليثم ثنا جويرية بن أمساء عن حيىي بن سعيد ثنا 
عمي قال ملا كان يوم اجلمل اندى علي يف الناس ال ترموا أحدا بسهم وال تطعنوا برمح وال تضربوا بسيف وال تطلبوا 

فلح فيه فلح يوم القيامة قال فتوافقنا مث إن القوم قالوا أبمجع اي اثرات عثمان قال وابن القوم فإن هذا مقام من أ
احلنفية إمامنا بربوة معه اللواء قال فناداه علي قال فأقبل علينا يعرض وجهه فقال اي أمري املؤمنني يقولون اي اثرات 

 إن الزبري قال لألساورة كانوا معه قال أرموهم عثمان فمد علي يديه وقال اللهم أكب قتلة عثمان اليوم بوجوههم مث
برشق وكأنه أراد أن ينشب القتال فلما نظر أصحابه إىل اإلنتشاب مل ينتظروا ومحلوا فهزمهم هللا ورمى مروان بن 

احلكم طلحة بن عبيد هللا بسهم فشك ساقه جبنب فرسه فقبض به الفرس حىت حلقه فذحبه فالتفت مروان إىل أابن بن 
 ن وهو معه فقال لقد كفيتك أحد قتلة أبيك عثما

 
[ أخربين الوليد وأبو بكر بن قريش ثنا احلسن بن سفيان ثنا حممد بن عبدة ثنا احلسن بن احلسني ثنا رفاعة  5594] 

بن إايس الضيب عن أبيه عن جده قال كنا مع علي يوم اجلمل فبعث إىل طلحة بن عبيد هللا أن القين فأاته طلحة فقال 
تك هللا هل مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول من كنت مواله فعلي مواله اللهم وال من واله وعاد من نشد

 عاداه قال نعم قال فلم تقاتلين قال مل أذكر قال فانصرف طلحة 
 

ن يوسف [ حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن سليمان النرسي ثنا حيىي بن معني ثنا هشام ب 5595] 
عن عبد هللا بن مصعب أخربين موسى بن عقبة قال مسعت علقمة بن وقاص قال ملا خرج طلحة والزبري وعائشة 

لطلب دم عثمان رضى هللا تعاىل عنهم عرضوا من معهم بذات عرق فاستصغروا عروة بن الزبري وأاب بكر بن عبد 
إليه أخالها وهو ضارب بلحيته على زوره فقلت له اي  الرمحن بن احلارث بن هشام فردومها قال ورأيته وأحب اجملالس

أاب حممد إين أراك وأحب اجملالس إليك أخالها وأنت ضارب بلحيتك على زورك أن تكره هذا اليوم فدعه فليس 
يكرهك عليه أحد قال اي علقمة بن وقاص ال تلمين كنا يدا واحدة على من سواان فأصبحوا اليوم جبلني يزحف أحدان 

به ولكنه كان مين يف أمر عثمان رضى هللا تعاىل عنه ما ال أرى كفارته إال أن يسفك دمي يف طلب دمه فقلت إىل صاح
فمحمد بن طلحة مل خترجه ولك ولد صغار دعه فإن كان أمرا خلفك يف تركتك قال هو أعلم أكره أن أرى أحدا له يف 

 ره أن أسأل الرحال عن أيب هذا األمر نية فأرده فكلمت حممد بن طلحة يف التخلف فقال أك
 

[ حدثنا أبو حفص أمحد بن لبيد الفقيه ببخارا ثنا صاحل بن حممد بن حبيب احلافظ ثنا أبو صاحل احلراين  5596] 



ثنا سليمان بن أيوب بن سليمان بن عيسى بن حممد بن طلحة عن أبيه عن جده قال كان طلحة سلف النيب يف أربع  
ه وسلم عائشة بنت أيب بكر وكانت أختها أم كلثوم بنت أيب بكر عند طلحة فولدت له كانت عند النيب صلى هللا علي

زكراي ويوسف وعائشة وكانت عند النيب صلى هللا عليه وسلم زينب بنت جحش وكانت محنة بنت جحش حتت طلحة 
لنيب صلى هللا عليه بن عبيد هللا فولدت له حممدا وقتل يوم اجلمل مع أبيه وكانت أم حبيبة بنت أيب سفيان حتت ا

وسلم وكانت أختها الرفاعة بنت أيب سفيان حتت طلحة بن عبيد هللا وكانت أم سلمة بنت أيب أمية حتت رسول هللا 
 صلى هللا عليه وسلم وكانت أختها قريبة بنت أيب أمية حتت طلحة بنت عبيد هللا فولدت له مرمي بنت طلحة 

 
 املزين ثنا حممد بن عبد هللا احلضرمي ثنا احلسن بن محاد الوراق ثنا [ حدثنا أبو حممد أمحد بن عبد هللا 5597] 

احملاريب عن ليث عن طلحة بن مصرف قال أجلس علي رضى هللا تعاىل عنه طلحة يوم اجلمل فمسح الرتاب عن رأسه 
 مث التفت إىل احلسن بن علي فقال وددت أين مت قبل هذا بثالثني سنة 

 
حممد بن أمحد بن ماهان اجلزار على الصفا ثنا علي بن عبد العزيز ثنا موسى بن إمساعيل  [ أخربين أبو عون 5598] 

ثنا مبارك بن فضالة عن احلسن عن أيب بكرة أن عليا رضى هللا تعاىل عنه قال يوم اجلمل ملا رأى القتلى والرؤوس تندر 
 اي حسن أي خري يرجى بعد هذا قال هنيتك عن هذا قبل أن ندخل فيه 

 
[ مسعت علي بن عيسى احلريي يقول مسعت حممد بن عمرو اجلرشي يقول مسعت حيىي بن حيىي يقول مسعت  5599] 

سفيان بن عيينة يقول سألت عمرو بن دينار قلت اي أاب حممد ابيع طلحة والزبري عليا قال أخربين حسن بن حممد ومل 
 نزال  أر أحدا قط أعلم منه أهنما صعدا إليه فبايعاه وهو يف علية مث

 
[ أخربين احلسن بن حممد بن إسحاق األزهري ثنا حممد بن زكراي الغاليب ثنا العباس بن بكار ثنا سهيل بن  5600] 

أيب سهيل التميمي عن أبيه قال مر علي بن أيب طالب رضى هللا تعاىل عنه بطلحة بن عبيد هللا وهو مقتول فوقف عليه 
 وقال هذا وهللا كما قال الشاعر 

 يدنيه الغىن من صديقه  فىت كان
 إذا ما هو استغىن ويبعده الفقر 

 كأن الثراي علقت يف جبينه 
 ويف خده الشعرى ويف اآلخر البدر 

 
[ أخربان علي بن املؤمل بن احلسن بن عيسى ثنا حممد بن يونس ثنا جندل بن والق ثنا حممد بن عمر  5601] 

ال مررت بطلحة بن عبيد هللا يوم اجلمل وهو صريع يف آخر رمق املازين عن أيب عامر األنصاري عن ثور بن جمزأة ق
فوقفت عليه فرفع رأسه فقال إين ألرى وجه رجل كأنه القمر ممن أنت فقلت من أصحاب أمري املؤمنني علي فقال 
أبسط يدك أابيعك فبسطت يدي وابيعين ففاضت نفسه فأتيت عليا فأخربته بقول طلحة فقال هللا أكرب هللا أكرب 

 دق رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أىب هللا أن يدخل طلحة اجلنة إال وبيعيت يف عنقه ص
 



[ حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن عبد اجلبار ثنا يونس بن بكري عن حممد بن إسحاق عن  5602] 
وام قال كان على النيب صلى هللا عليه حيىي بن عباد بن عبد هللا بن الزبري عن أبيه عن جده عبد هللا بن الزبري بن الع

وسلم يوم أحد درعان فنهض إىل الصخرة فلم يستطع فقعد طلحة حتته حىت استوى على الصخرة قال الزبري فسمعت 
 النيب صلى هللا عليه وسلم يقول أوجب طلحة 

 
خربين حممد بن إسحاق عن حيىي [ أخربين احلسن بن حليم املروزي أنبأ أبو املوجه أنبأ عبدان أنبأ عبد هللا أ 5603] 

بن عباد بن عبد هللا بن الزبري عن أبيه عن جده عبد هللا بن الزبري عن الزبري قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه 
 وسلم يقول أوجب طلحة هذا حديث صحيح على شرط مسلم ومل خيرجاه 

 
هيم بن املنذر احلزامي ثنا حممد بن طلحة عن [ حدثنا حممد بن صاحل بن هانئ ثنا حممد بن رجاء ثنا إبرا 5604] 

إسحاق بن حيىي بن طلحة عن عمه موسى بن طلحة أن طلحة حنر جزورا وحفر بئرا يوم ذي قرد فأطعمهم وسقاهم 
 فقال النيب صلى هللا عليه وسلم اي طلحة الفياض فسمي طلحة الفياض حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه 

 
ن إسحاق ثنا علي بن عبد العزيز ثنا سليمان بن أيوب بن سليمان بن عيسى بن موسى [ أخربان أبو بكر ب 5605] 

بن طلحة بن عبيد هللا حدثين أيب عن جدي عن موسى بن طلحة عن أبيه طلحة بن عبيد هللا قال مساين رسول هللا 
 اجلواد  صلى هللا عليه وسلم يوم أحد طلحة اخلري ويف غزوة العشرية طلحة الفياض ويوم حنني طلحة

 
 ذكر مناقب حممد بن طلحة بن عبيد هللا السجاد رضى هللا تعاىل عنهما

كان حممد بن طلحة من الزهاد اجملتهدين يف العبادة وكان أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يتربكون به وبدعائه 
 وهو أول من لقب ابلسجاد حدثنا بصحة ذلك أبو عبد هللا األصبهاين كما قدمت ذكره 

 
[ أخربان أبو العباس حممد بن أمحد احملبويب مبرو ثنا سعيد بن مسعود ثنا يزيد بن هارون أان أبو شيبة إبراهيم  5606] 

بن عثمان عن حممد بن عبد الرمحن موىل آل طلحة عن عيسى بن طلحة حدثتين ظئر حملمد بن طلحة قالت ملا ولد 
 م فقال ما مسيتموه فقلنا حممدا فقال هذا امسي وكنيته أبو القاسم حممد بن طلحة أتينا به النيب صلى هللا عليه وسل

 
[ حدثين أبو بكر بن ابلويه ثنا إبراهيم بن إسحاق احلريب قال مسعت مصعب الزبريي يقول حممد بن طلحة  5607] 

 بن عبيد هللا أمه محنة بنت جحش 
 

نا بشار بن موسى ثنا احلاطيب عن أبيه عن جده [ أخربين احلسن بن يعقوب العدل ثنا حيىي بن أيب طالب ث 5608] 
حممد بن حاطب قال ملا فرغنا من قتال اجلمل قام علي واحلسني بن علي وعمار بن ايسر وصعصعة بن صوحان 

واألشرت وحممد بن أيب بكر يطوفون يف القتلى فأبصر احلسن بن علي قتيال مكبواب على وجهه فأكبه على قفاه فقال 
ه راجعون فرخ قريش وهللا فقال له أبوه ما هو اي بين قال حممد بن طلحة فقال إان هلل وإان إليه راجعون إان هلل وإان إلي

 إن كان ما علمته لشاب صاحل مث قعد كئيبا حزينا 



 
[ حدثنا أبو عبد هللا األصبهاين ثنا احلسن بن اجلهم ثنا احلسني بن الفرج ثنا حممد بن عمر حدثين حممد بن  5609] 

ك بن عثمان احلزامي عن أبيه كان هو وحممد بن طلحة مع علي بن أيب طالب رضى هللا تعاىل عنهما وهنى علي الضحا
عن قتله وقال من رأى صاحب الربنس األسود فال يقتله يعين حممدا فقال حممد لعائشة رضى هللا تعاىل عنها يومئذ اي 

يدك فكف يده فقتله رجل من بين أسد بن خزمية يقال  أماه ما أتمريين قالت أرى أن تكون كخري ابين آدم أن تكف
له طلحة بن مدجل من بين منقذ بن طريف ويقال قتله شداد بن معاوية العبسي ويقال بل قتله عصام بن مسعر 

 البصري وعليه كثرة احلديث وهو الذي يقول يف قتله 
 وأشعث قوام آبايت ربه 

 قليل األذى فيما يرى الناس مسلم 
 لرمح من حتت بزه ولفت له اب

 فخر صريعا لليدين وللفم 
 شككت إليه ابلسنان قميصه 
 فأدراته عن ظهر طرف مشوم 
 أقمت له يف دفعة اخليل صلبه 
 مبثل قدام النشر حيوان كيزم 

 يذكرين حم ملا طعنته 
 فهال تال حم قبل التقدم 

 على غريه ذنب غري أن ليس اتبعا 
 ال علي رضى هللا تعاىل عنه ملا رآه صريعا صرعه هذا املصرع برأسه عليا ومن ال يتبع احلق يظلم قال فق

 
[ أخربان الشيخ أبو بكر بن إسحاق أان حممد بن غالب ثنا سعيد بن سليمان الواسطي ثنا إسحاق بن حيىي  5610] 

عنه كنت بن طلحة حدثين عمي عيسى بن طلحة عن عائشة أم املؤمنني قالت قال أبو بكر الصديق رضى هللا تعاىل 
أول من فاء إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ومعه طلحة بن عبيد هللا وإذا طلحة قد غلبه الربد ورسول هللا صلى 

هللا عليه وسلم أمثل بلال منه فقال لنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عليكم بصاحبكم فرتكناه وأقبلنا عليه وإذا 
شرق رجل أان أقرب إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فإذا هو أبو عبيدة بن مغفره قد علق بوجنتيه وبينه وبني امل

اجلراح فذهبت ألنزع املغفر فقال أبو عبيدة أنشدك هللا اي أاب بكر أال تركتين فرتكته فجذهبا فانتزعت ثنية أيب عبيدة 
رى فانتزع ثنية أيب عبيدة األخرى قال فذهبت ألنزع احللقة األخرى فقال يل أبو عبيدة مثل ذلك فانتزع احللقة األخ

فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أما أن صاحبكم قد استوجب أو أوجب طلحة صحيح على شرط مسلم ومل 
 خيرجاه 

 
[ حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب حدثنا ربيع بن سليمان حدثنا عبد هللا بن وهب أخربين إسحاق بن  5611] 

عبيد هللا قال دخلت على أم املؤمنني وعائشة بنت طلحة وهي تقول ألمها أمساء أان خري  حيىي عن عيسى بن طلحة بن
منك وأيب خري من أبيك قال فجعلت أمها تشتمها وتقول أنت خري مين فقالت أم املؤمنني عائشة أال أقضي بينكما 



قال اي أاب بكر أنت عتيق هللا من قالت فإن أاب بكر رضى هللا تعاىل عنه دخل على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ف
النار قالت فمن يومئذ مسي عتيقا ومل يكن مسي قبل ذلك عتيقا قالت مث دخل طلحة بن عبيد هللا فقال أنت اي طلحة 

 ممن قضى حنبه صحيح على شرط مسلم ومل خيرجاه 
 

راهيم ثنا الصلت بن دينار [ حدثنا بكر بن حممد الصرييف مبرو ثنا عبد الصمد بن الفضل ثنا مكي بن إب 5612] 
عن أيب نضرة عن جابر بن عبد هللا قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من أراد أن ينظر إىل شهيد ميشي على 

 وجه األرض فلينظر إىل طلحة بن عبيد هللا تفرد به الصلت بن دينار وليس من شرط هذا الكتاب 
 

احلافظ ثنا إبراهيم بن عبد هللا السعدي أنبأ حممد بن عبيد الطنافسي  [ حدثنا أبو عبد هللا حممد بن يعقوب 5613] 
ثنا أبو مالك األشجعي عن أيب حبيبة موىل طلحة قال دخلت على علي مع عمر بن طلحة بعدما فرغ من أصحاب 

يف صدورهم من اجلمل قال فرحب به وأدانه قال أين ألرجو أن جيعلين هللا وأابك من الذين قال هللا عز وجل ونزعنا ما 
غل إخواان على سرر متقابلني فقال اي بن أخي كيف فالنة كيف فالنة قال وسأله عن أمهات أوالد أبيه قال مث قال مل 
نقبض أرضيكم هذه السنة إال خمافة أن ينتهبها الناس اي فالن انطلق معه إىل بين قريظة فمره فليعطه غلته هذه السنة 

لسان إىل انحية أحدمها احلارث األعور هللا أعدل من ذلك أن نقتلهم ويكونوا ويدفع إليه أرضه فقال رجالن جا
إخواننا يف اجلنة قال قوما أبعد أرض هللا وأسحقها فمن هو إذا مل أكن أان وطلحة اي بن أخي إذا كانت لك حاجة فأتنا 

 هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه 
 

البلخي ببغداد من أصل كتابه ثنا أبو إمساعيل حممد بن إمساعيل  [ أخربين عبيد هللا بن حممد بن أمحد 5614] 
الرتمذي ثنا سليمان بن أيوب بن سليمان بن عيسى بن موسى بن طلحة بن عبيد هللا القرشي حدثين أيب عن جدي 

عبد  عن موسى بن طلحة بن عبيد هللا قال خطب عمر بن اخلطاب رضى هللا تعاىل عنه أم أابن بنت عتبة بن ربيعة بن
مشس فأبته فقيل هلا ومل قالت إن دخل دخل ببأس وإن خرج خرج ببأس قد أذهله أمر آخرته عن أمر دنياه كأنه ينظر 

إىل ربه بعينيه مث خطب الزبري بن العوام فأبته فقيل هلا ومل قالت ليس لزوجته منه اإلشارة يف قراملها مث خطبها علي 
ال قضاء حاجته ويقول كيت وكيت وكان وكان مث خطبها طلحة فقالت فأبت قيل هلا ومل قالت ليس لزوجته منه إ

زوجي حقا قالوا وكيف ذاك قالت إين عارفة خبالئقه إن دخل دخل ضاحكا وإن خرج خرج بساما إن سألت أعطى 
وإن سكت ابتدأ وإن عملت شكر وإن أذنبت غفر فلما أن ابتىن هبا قال علي اي أاب حممد إن أذنت يل أن أكلم أم 

ابن قال كلمها قال فأخذ بسجف احلجلة مث قال السالم عليكم اي عزيزة نفسها قالت وعليك السالم قال خطبك أ
أمري املؤمنني فأبيتيه قالت قد كان ذلك قال وخطبك الزبري بن عمة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأحد حواريه 

 صلى هللا عليه وسلم فأبيت قالت وقد كان ذلك فأبيت قالت وقد كان ذلك قال وخطبتك أان وقرابيت من رسول هللا
 قال أما وهللا لقد تزوجت أحسننا وجها وأبذلنا كفا يعطي هكذا وهكذا 

 
[ حدثين علي بن عيسى بن إبراهيم احلريب ثنا إبراهيم بن أيب طالب ثنا بن أيب عمر ثنا سفيان عن طلحة  5615] 

ت دخل علي طلحة فوجدته مغموما فقلت مايل أراك كاحل الوجه بن حيىي حدثتين جديت سعدى بنت عوف املرية قال
أرابك من أمران شيء قال ال وهللا ما رابين من أمرك شيء ولنعم الصاحبة أنت ولكن ما ال اجتمع عندي قالت فابعث 



ألف إىل أهل بيتك وقومك فاقسم فيهم قالت ففعل فسألت اخلازن كم قسم فقال أربع مائة ألف وكانت غلته كل يوم 
 درهم قال وكان يسمى طلحة الفياض 

 
[ أخربين أبو إسحاق إبراهيم بن حممد بن حيىي أان حممد بن إسحاق الثقفي ثنا عمر بن حممد األسدي ثنا  5616] 

أيب ثنا صاحل بن موسى الطلحي عن سهيل عن أبيه عن أيب هريرة رضى هللا تعاىل عنه قال ملا وضعت احلرب أوزارها 
 صلى هللا عليه وسلم وطلحة ساكت ومساك بن خرشة أبو دجانة ساكت ال ينطق فقال رسول هللا افتخر رسول هللا

صلى هللا عليه وسلم لقد رأيتين يوم أحد وما يف األرض قريب خملوق غري جربيل عن مييين وطلحة عن يساري فقيل يف 
 ذلك شعرا 

 وطلحة يوم الشعب آسى حممدا 
 لدى ساعة ضاقت عليه وشدت 

 كفيه الرماح فقطعت وقاه ب
 أصابعه حتت الرماح فشلت 
 وكان إمام الناس بعد حممد 

 أقر رحى اإلسالم حىت استقرت 
 

[ حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا الربيع بن سليمان ثنا أسد بن موسى ثنا سفيان بن عيينة قال قال  5617] 
 حسان بن اثبت يف طلحة وما حاشى أحدا 

 وإذ  أقام إذا سلم النيب
 وىل مجيع العباد وانكشفوا 

 يدفع عن مهجته النيب وقد دان 
 إليه العدو وارتدفوا 

 مضمخ ابلدماء مهجته 
 خشية أن قيل اثرهم عطفوا 

 
[ حدثنا بصحة ما قاله حسان بن اثبت رضى هللا تعاىل عنه عبيد هللا بن أمحد البلخي ببغداد ثنا أبو  5618] 

أيوب بن عيسى بن موسى بن طلحة حدثين أيب عن جده عن أخته أم إسحاق بنت  إمساعيل السلمي ثنا سليمان بن
 طلحة قالت لقد مسعت أيب وهو يقول لقد عقرت يوم أحد يف مجيع جسدي حىت يف ذكري 

 
 ذكر مناقب قدامة بن مظعون بن حبيب بن وهب اجلمحي رضى هللا تعاىل عنه 

عاين مبكة ثنا إسحاق بن إبراهيم أان عبد الرزاق أان معمر عن [ أخربين أبو عبد هللا حممد بن علي الصن 5619] 
الزهري أخربين عبد هللا بن عامر بن ربيعة وكان أبوه قد شهد بدرا أن عمر بن اخلطاب رضى هللا تعاىل عنه استعمل 

 قدامة بن مظعون على البحرين وهو خال حفصة وعبد هللا بن عمر 
 



اين ثنا حممد بن عبد هللا بن رستة ثنا سليمان بن أيوب ثنا حممد بن عمر [ حدثنا أبو عبد هللا األصبه 5620] 
حدثين قدامة بن موسى عن عائشة بنت قدامة قالت تويف قدامة بن مظعون سنة ست وثالثني وهو بن مثان وستني 

نية وكانت حتته سنة وكان ال يغري شيبه وقال بن عمر وهو قدامة بن مظعون وهاجر قدامة إىل أرض احلبشة للهجرة الثا
صفية بنت اخلطاب أخت عمر بن اخلطاب وشهد قدامة بدرا وأحدا واخلندق واملشاهد كلها مع رسول هللا صلى هللا 

 عليه وسلم 
 

 ذكر مناقب حذيفة بن اليمان رضى هللا تعاىل عنه 
 وإمنا هو حذيفة بن حسيل وحذيفة صاحب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

 
و العباس حممد بن يعقوب ثنا احلسن بن علي بن عفان العامري ثنا عبد هللا بن منري ثنا األعمش [ حدثنا أب 5621] 

عن أيب إسحاق عن مصعب بن سعد قال أخذ حذيفة وأابه املشركون قبل بدر فأرادوا أن يقتلومها فأخذوا عليهما 
لى هللا عليه وسلم فأخربا فقاال إان قد حلفنا عهد هللا وميثاقه أن ال يعينان عليهم فحلفا هلم فأرسلومها فأتيا النيب ص
 هلم فإن شئت قاتلنا معك فقال نفي هلم بعهدهم ونستعني هللا عليهم 

 
[ أخربان احلسن بن حممد احلليمي أان أبو املوجه أان عبدان أان عبد هللا أان يونس عن الزهري قال قال عروة  5622] 

حليفا يف األنصار قتل أبوه مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يوم أحد إن حذيفة بن اليمان كان أحد بين عبس وكان 
أخطأ املسلمون به يومئذ فحسبوه من املشركني فطفق حذيفة يقول أيب أيب فلم يفهموه حىت قتلوه فأمر به رسول هللا 

 صلى هللا عليه وسلم فودي 
 

ا احلسني بن الفرج ثنا حممد بن عمر قال حذيفة بن [ حدثنا أبو عبد هللا األصبهاين ثنا احلسن بن اجلهم ثن 5623] 
حسيل بن جابر بن ربيعة بن عمرو بن جروة وجروة هو اليمان الذي ولده حذيفة وإمنا قيل له اليمان ألنه أصاب يف 

قومه دما فهرب إىل املدينة فحالف بين عبد األشهل فسماه قومه اليمان ألنه حالف اليمانية شهد حذيفة وأبوه 
أخوه صفوان أحدا فأما أبوه فقتله بعض املسلمني يومئذ وهو حيسبه من املشركني فتصدق حذيفة بديته على حسيل و 

املسلمني وأما حذيفة فشهد مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مشاهده بعد بدر وعاش إىل أول خالفة علي رضى 
 مخس وثالثني بعد مقتل عثمان أبربعني ليلة هللا تعاىل عنه سنة ست وثالثني وزعم بعضهم أنه كان ابملدائن سنة 

 
[ أخربانه الشيخ أبو بكر بن إسحاق أان إمساعيل ثنا قتيبة ثنا حممد بن عبد هللا بن منري قال مات حذيفة  5624] 

 سنة ست وثالثني وقيل أنه مات بعد عثمان أبربعني يوما 
 

قال هذا القول خطأ وأظن لصاحبه إما أن يكون مل  [ أخربين خملد بن جعفر الباقرحي حدثنا حممد بن جرير 5625] 
يعرف الوقت الذي قتل فيه عثمان وإما أن يكون مل حيسن أن حيسب وذلك أنه ال خالف بني أهل السري كلهم أن 
عثمان قتل يف ذي احلجة من سنة مخس وثالثني من اهلجرة وقالت مجاعة منهم قتل الثنيت عشر ليلة بقيت منه فإذا  

 ثمان يف ذي احلجة وعاش حذيفة بعد أربعني ليلة فذلك يف السنة اليت بعدها كان مقتل ع



 
[ حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق الصغاين ثنا عبد هللا بن موسى ثنا سعد بن أوس  5626] 

وصيكم بتقوى هللا عن بالل بن حيىي قال ملا حضر حذيفة املوت وكان قد عاش بعد عثمان أربعني ليلة قال لنا أ
 والطاعة ألمري املؤمنني علي بن أيب طالب 

 
[ أخربان أبو إسحاق املزكي ثنا حممد بن إسحاق الثقفي ثنا حممد بن الصباح ثنا سفيان عن منصور قال  5627] 

 مسعت ربعي بن حراش قال جاء رجل إىل حذيفة فقال اي أاب عبد هللا 
 

بن إسحاق أان حممد بن الصباح أان جرير عن إمساعيل عن قيس بن أيب  [ وأخربان أبو إسحاق أان حممد 5628] 
حازم قال ملا أيت حذيفة بكفنه وكان مسندا إىل بن مسعود قال فأيت بكفن جديد فقال ما تصنعون هبذا إن كان 

 صاحبكم صاحلا ليبدلن هللا له وإن كان غري ذلك ليضربن هللا به وجهه يوم القيامة 
 

عبد هللا بن احلسني القاضي مبرو ثنا احلارث بن أيب أسامة ثنا يزيد بن هارون أان مسعر بن كدام [ أخربين  5629] 
عن عبد امللك بن ميسرة عن النزال بن سربة عن أيب مسعود األنصاري قال أغمي على حذيفة من أول الليل مث أفاق 

أو ثالاث مث قال ابتاعوا يل ثوبني فكفنوين فقال أي الليل هذا قلت السحر األعلى قال عائذ ابهلل من جهنم مرتني 
 فيهما وال تغلوا علي فإن صاحبكم أن يرض عنه لبس خريا منهما وإال سلبهما سلبا سريعا 

 
[ أخربان أمحد بن جعفر القطيعي ثنا عبد هللا بن أمحد بن حنبل حدثين أيب ثنا حممد بن بكر أان إسرائيل عن  5630] 

ن عمرو عن زر بن حبيش عن حذيفة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال أاتين جربيل ميسرة بن حبيب عن املنهال ب
صلى هللا عليه وسلم فقال إن احلسن واحلسني سيدا شباب أهل اجلنة مث قال يل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم غفر 

 هللا لك وألمك اي حذيفة 
 

ى بن هارون ثنا إبراهيم بن يوسف الصرييف ثنا علي بن [ حدثنا أبو بكر حممد بن أمحد بن ابلويه ثنا موس 5631] 
عابس عن األعمش عن عمرو بن مرة وإمساعيل عن قيس قال سئل علي رضى هللا تعاىل عنه عن بن مسعود فقال قرأ 

القرآن مث وقف عند شبهاته فأحل حالله وحرم حرامه وسئل عن عمار فقال مؤمن نسي وإذا ذكر ذكر وسئل عن 
 ن أعلم الناس ابملنافقني وذكر ابقي احلديث حذيفة فقال كا

 
 ذكر مناقب خباب بن األرت 

 ويكىن أاب عبد هللا رضى هللا تعاىل عنه قد كثر االختالف يف نسبه فقيل خباب حليف بين زهرة 
 

األسود  [ كما أخربانه أبو جعفر البغدادي أان حممد بن عمرو بن خالد احلزامي ثنا أيب ثنا بن هليعة ثنا أبو 5632] 
عن عروة بن الزبري قال خباب بن األرت بن جندلة بن سعد بن خزمية بن كعب بن سعد حليف بين زهرة وقيل أنه 

 موىل بين زهرة 



 
[ كما أخربانه إبراهيم بن فراس الفقيه مبكة ثنا بكر بن سهل الدمياطي ثنا عبد هللا بن يوسف ثنا حيىي بن  5633] 

 ل كان خباب بن األرت موىل بين زهرة وقيل موىل اثبت بن أم أمنار محزة عن الزبيدي عن الزهري قا
 

[ كما أخربانه أمحد بن يعقوب الثقفي ثنا موسى بن زكراي التسرتي ثنا خليفة بن خياط قال خباب بن  5634] 
 األرت موىل اثبت بن أم أمنار واثبت موىل األخنس بن شريق الثقفي وقيل خباب موىل عتبة بن غزوان 

 
[ كما أخربين أمحد بن علي املقري ثنا أبو عيسى الرتمذي ثنا احلسني بن علي بن يزيد الصدائي ثنا يعقوب  5635] 

بن إبراهيم بن سعد عن أبيه قال خباب بن األرت موىل عتبة بن غزوان وأصح هذه األقاويل قول الزهري فإن الرواية 
 إليه صحيحة 

 
أان إمساعيل بن عتبة ثنا أبو بكر بن أيب شيبة ثنا حممد بن فضيل بن  [ أخربان الشيخ أبو بكر بن إسحاق 5636] 

 غزوان عن أبيه قال مسعت كردوسا يقول إن خباب بن األرت أسلم سادس ستة فكان سدس اإلسالم 
 

[ أخربين أمحد بن سهل الفقيه ببخارا أان صاحل بن حممد بن حبيب احلافظ ثنا خالد بن سامل ثنا حيىي بن  5637] 
 عن وكيع بن اجلراح عن أبيه عن أيب إسحاق عن معد يكرب قال خباب بن األرت يكىن أاب عبد هللا  آدم

 
[ أخربان أبو جعفر البغدادي ثنا أبو عالثة ثنا أيب ثنا بن هليعة عن أيب األسود عن عروة يف تسمية من شهد  5638] 

 بدرا قال خباب بن األرت 
 

ألزهري ثنا حممد بن أمحد بن الرباء ثنا علي بن عبد هللا املديين ثنا يعقوب بن [ أخربان أبو حممد بن حممد ا 5639] 
إبراهيم بن سعد عن حممد بن عبد هللا بن أخي الزهري عن عمه عن عبيد هللا بن عبد هللا بن احلارث بن نوفل قال 

 صلى هللا عليه وسلم مات خباب بن األرت سنة سبع وثالثني وهو أول من قربه علي ابلكوفة من أصحاب رسول هللا
 وأول من صلى عليه بعد مرجع أمري املؤمنني من صفني 

 
[ أخربان عبد هللا بن إسحاق بن اخلراساين العدل ببغداد ثنا إبراهيم بن اهليثم البلدي ثنا علي بن عياش ثنا  5640] 

خباب عن أبيه خباب موىل بين زهرة شعيب بن أيب محزة عن عبيد هللا بن عبد هللا بن احلارث بن نوفل عن عبد هللا بن 
 وكان قد شهد بدرا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

 
[ حدثنا علي بن عبد هللا احلكيمي ببغداد ثنا العباس بن حممد الدوري ثنا طلق بن غنام النخعي ثنا حممد  5641] 

مواتهم ابلكوفة حىت جاء خبااب هلم  بن عكرمة عن أبيه حدثين عبد هللا بن خباب بن األرت قال كان الناس يدفنون
فلما ثقل قال يل اي بين ادفين ابلظهر فإنك لو دفنتين ابلظهر قيل دفن رجل من أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه 

 وسلم فلما مات خباب دفن ابلظهر فكان أول مدفون دفن ابلظهر فدفن الناس مواتهم ابلظهر 



 
 ثنا احلسن بن اجلهم ثنا احلسني بن الفرج ثنا حممد بن عمر قال خباب بن [ حدثنا أبو عبد هللا األصبهاين 5642] 

األرت بن جندلة بن سعد بن خزمية بن كعب بن سعد من بين سعد بن زيد مناة كان فيما ذكر أنه سيب مبكة فاشرتته 
ك وشهد خباب بدرا أم أمنار بنت سباع اخلزاعية وآخى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بني خباب وبني جرب بن عتي

وأحدا واخلندق واملشاهد كلها مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وتويف خباب سنة سبع وثالثني وهو يومئذ بن ثالث 
 وسبعني سنة 

 
[ حدثنا عبد الباقي بن قانع ثنا إبراهيم بن أمحد بن عمر الوكيعي ثنا حسان بن إبراهيم ثنا حممد بن سلمة  5643] 

رية بن عبد هللا اليشكري عن قيس بن أيب حازم عن خباب قال أتيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بن كهيل عن املغ
وهو مضطجع حتت شجرة واضع يده حتت رأسه فقلت اي رسول هللا أال تدعو هللا على هؤالء القوم الذين قد خشينا 

هه عين فجلس يف الثالثة فقال أيها أن يردوننا عن ديننا فصرف عين وجهه ثالث مرات كل ذلك أقول له فيصرف وج
الناس اتقوا هللا واصربوا فوهللا إن كان الرجل من املؤمنني قبلكم ليوضع املنشار على رأسه فيشق ابثنتني وما يرتد عن 

 دينه اتقوا هللا فإن هللا فاتح لكم وصانع هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه 
 

وب ثنا الربيع بن سليمان ثنا أسد بن موسى ثنا أبو معاوية عن األعمش [ حدثنا أبو العباس حممد بن يعق 5644] 
عن أيب إسحاق عن حارثة بن مضرب عن خباب قال لقد خشيت أن يذهب أبجوران مع رسول هللا صلى هللا عليه 

 وسلم ما أصبنا بعده من الدنيا هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه 
 

 عاىل عنه ذكر مناقب عمار بن ايسر رضى هللا ت
[ مسعت أاب بكر حممد بن أمحد بن ابلويه يقول مسعت أاب مسلم إبراهيم بن عبد هللا يقول مسعت مصعب  5645] 

بن عبد هللا الزبريي يقول عمار بن ايسر بن عامر بن مالك بن كنانة بن قيس بن احلصني بن الوذمي بن ثعلبة بن عمرو 
 بن حارثة بن مالك بن عنس بن زيد 

 
[ حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن عبد اجلبار ثنا يونس بن بكري عن بن إسحاق قال كان  5646] 

عمار بن ايسر وأبوه وأمه أهل بيت إسالم وكان بنو خمزوم يعذبوهنم فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم صربا اي آل 
 بنت مسلم بن خلم ايسر فإن موعدكم اجلنة قال وكان اسم أم عمار بن ايسر مسية 

 
[ أخربين أمحد بن علي املقري ثنا أبو عيسى حممد بن عيسى الرتمذي ثنا شريح بن يونس ثنا أبو معاوية  5647] 

 عن حممد بن إسحاق عن أيب جعفر حممد بن علي قال قال علي رضى هللا تعاىل عنه لعمار اي أاب اليقظان 
 

ن عبد احلميد الصنعاين مبكة ثنا إسحاق بن إبراهيم أان عبد الرزاق أان [ أخربين أبو عبد هللا حممد بن علي ب 5648] 
معمر عن زايد بن جبل عن أيب كعب احلارثي أنه دخل على عثمان رضى هللا تعاىل عنه فجاء رجل طوال أصلع يف 

 مقدم رأسه شعرات فقلت من هذا فقالوا عمار بن ايسر 



 
الب ثنا عمرو بن مرزوق أان شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد هللا [ حدثين علي بن محشاذ ثنا حممد بن غ 5649] 

 بن سلمة قال رأيت عمار بن ايسر يوم صفني آدم طواال بيده احلربة 
 

[ حدثنا أبو حممد املزين ثنا أمحد بن جندة ثنا حيىي بن عبد احلميد ثنا احلارث بن مرة عن كليب بن منفعة  5650] 
ابلكناسة أسود جعدا وهو يقرأ هذه اآلية } ومن آايته أن خلقكم من تراب مث إذا  عن أبيه قال رأيت عمار بن ايسر

 أنتم بشر تنتشرون { 
 

[ أخربين أبو عبد هللا حممد بن عبد هللا الصفار ثنا حممد بن مسلمة الواسطي ثنا يزيد بن هارون أان شعبة  5651] 
ر بن ايسر يوم صفني شيخا طواال أخذ احلربة بيده عن عمرو بن مرة قال مسعت عبد هللا بن سلمة يقول رأيت عما

ويده ترعد فقال والذي نفسي بيده لقد قاتلت هبذه مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ثالث مرات وهذه الرابعة مث 
 قال والذي نفسي بيده لو ضربوان حىت يبلغوا بنا سعفات هجر لعرفت أان على احلق وهم على الباطل 

 
أبو جعفر حممد بن عبد هللا البغدادي حدثنا أبو عالثة حدثين أيب ثنا بن هليعة عن أيب األسود عن  [ أخربين 5652] 

 عروة يف تسمية من شهد بدرا من حلفاء بين خمزوم عمار بن ايسر 
 

 [ وأخربان أبو جعفر ثنا املقدام بن داود الرعيين ثنا خالد بن نزار عن عمر بن قيس عن عطاء بن أيب رابح 5653] 
 قال هاجر أبو سلمة وأم سلمة وخرج معهم عمار بن ايسر وكان حليفا هلم 

 
[ أخربين حممد بن يعقوب احلافظ ثنا حممد بن إسحاق الثقفي ثنا عبيد هللا بن سعد الزهري ثنا يعقوب بن  5654] 

مل يكن أحد أقرب به سنا إبراهيم عن أبيه قال بلغنا أن عمار بن ايسر قال كنت تراب لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
 مين 

 
[ حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن عبد اجلبار ثنا يونس بن بكري ثنا عبد الرمحن بن عبد هللا  5655] 

عن احلكم بن عتيبة قال قدم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم املدينة أول ما قدمها فقال عمار بن ايسر ما لرسول هللا 
ه وسلم بد من أن جنعل له مكاان إذا استيقظ من قائلته استظل فيه وصلى فيه فجمع عمار حجارة صلى هللا علي

 فسوى مسجد قباء فهو أول مسجد بين وعمار بناه 
 

[ أخربان أبو عمرو بن السماك ثنا احلسن بن أيب معشر ثنا وكيع بن اجلراح ثنا املسعودي عن القاسم بن  5656] 
 ىن مسجدا فصلى فيه عمار بن ايسر عبد الرمحن قال أول من ب

 
[ فحدثنا أبو عبد هللا بن بطة األصبهاين ثنا احلسن بن اجلهم ثنا احلسني بن الفرج ثنا حممد بن عمر حدثين  5657] 

موسى بن حممد بن إبراهيم بن التيمي عن أبيه وحدثين عبد هللا بن جعفر املخرمي عن بن أيب عون وحدثين حممد بن 



بن عمر يف تسمية من آخى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بينهم من املهاجرين واألنصار قالوا آخى صاحل عن عاصم 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بني عمار بن ايسر وحذيفة بن اليمان قال عبد هللا بن جعفر إن مل يكن حذيفة شهد 

أحدا واخلندق واملشاهد كلها مع رسول هللا صلى بدرا فإن إسالمه كان قدميا وقالوا مجيعا شهد عمار بن ايسر بدرا و 
هللا عليه وسلم قال بن عمر وحدثين عبد هللا بن انفع عن أبيه عن بن عمر قال رأيت عمار بن ايسر يوم اليمامة على 

صخرة وقد أشرف يصيح اي معشر املسلمني أمن اجلنة تفرون أان عمار بن ايسر أمن اجلنة تفرون أان عمار بن ايسر 
إيل وأان أنظر إىل أذنه قد قطعت فهي تذبذب وهو يقاتل أشد القتال قال بن عمر وحدثين عبد هللا بن أيب عبيدة هلم 

عن أبيه عن لؤلؤة موالة أم احلكم ابنة عمار بن ايسر قالت ملا كان اليوم الذي قتل فيه عمار بن ايسر والراية حيملها 
تعاىل عنه ذلك اليوم حىت كان العصر مث تقدم عمار بن ايسر أبو هاشم بن عتبة وقد قتل أصحاب علي رضى هللا 

ورأى أاب هاشم يقدمه وقد جنحت الشمس للغروب ومع عمار ضيح من لنب ينتظر غروب الشمس أن يفطر فقال 
حني غربت الشمس وشرب الضيح مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول آخر زادك من الدنيا ضيح من لنب 

اتل حىت قتل وهو بن أربع وتسعني سنة قال بن عمر وحدثين عبد هللا بن احلارث عن أبيه عن عمارة قال مث أقرب فق
بن خزمية بن اثبت قال شهد خزمية بن اثبت اجلمل وهو ال يسل سيفا وشهد صفني قال أان ال أضل أبدا بقتل عمار 

لفئة الباغية قال فلما قتل عمار قال خزمية فأنظر من يقتله فإين مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول تقتلك ا
قد حانت له الضاللة مث أقرب وكان الذي قتل عمارا أبو غادية املزين طعنه ابلرمح فسقط فقاتل حىت قتل وكان يومئذ 
يقاتل وهو بن أربع وتسعني فلما وقع كب عليه رجل آخر فاحتز رأسه فأقبال خيتصمان كل منهما يقول أان قتلته فقال 

بن العاص وهللا أن خيتصمان إال يف النار فقال عمرو هو وهللا ذاك وهللا إنك لتعلمه ولوددت أين مت قبل هذا  عمرو
بعشرين سنة قال بن عمر وحدثين عبد هللا بن جعفر عن بن أيب عون قال أقبل عمار وهو بن إحدى وتسعني سنة 

أقبل إليه ثالثة نفر عقبة بن عامر اجلهين وعمر بن وكان أقدم يف البالد من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وكان 
احلارث اخلوالين وشريك بن سلمة فانتهوا إليه مجيعا وهو يقول وهللا لو ضربتموان حىت تبلغوا بنا سعفات هجر لعلمنا 

ل بل أان على احلق وأنتم على الباطل فحملوا عليه مجيعا فقتلوه وزعم بعض الناس أن عقبة بن عامر الذي قتله ويقا
قتله عمر بن احلارث اخلوالين قال بن عمر والذي أمجع عليه يف عمار أنه قتل مع علي بن أيب طالب رضى هللا تعاىل 

 عنهما بصفني يف صفر سنة سبع وثالثني وهو بن ثالث وتسعني سنة ودفن هناك بصفني 
 

لم بن إبراهيم ثنا ربيعة بن كلثوم [ حدثنا أبو جعفر حممد بن صاحل بن هانئ ثنا السري بن خزمية ثنا مس 5658] 
حدثين أيب قال كنت بواسط القصب يف منزل عبد األعلى بن عبد هللا بن عامر قال اآلذن هذا أبو غادية اجلهين 

يستأذن فقال عبد األعلى أدخلوه فأدخل وعليه مقطعات فإذا رجل طوال ضرب من الرجال كأنه ليس من هذه األمة 
ر بن ايسر من خياران قال فوهللا أين لفي مسجد قباء إذا هو يقول وذكر كلمة لو وجدت فلما قعد قال كنا نعد عما

عليه أعواان لوطئته حىت أقتله قال فلما كان يوم صفني أقبل ميشي أول الكتيبة راجال حىت كان بني الصفني طعن رجل 
  لنا مل أر رجال أبني ضاللة منه ابلرمح فصرعه فانكفأ املغفر عنه فضربه فإذا رأس عمار بن ايسر قال يقول موىل

 
[ أخربين أبو عبد هللا حممد بن عبد هللا الصنعاين ثنا إسحاق بن إبراهيم بن عباد أان عبد الرزاق عن معمر  5659] 

عن بن طاوس عن أيب بكر بن حممد بن عمرو بن حزم عن أبيه أخربه قال ملا قتل عمار بن ايسر دخل عمرو بن حزم 
اص فقال قتل عمار وقد مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول تقتله الفئة الباغية فقام عمرو على عمرو بن الع



فزعا حىت دخل على معاوية فقال له معاوية ما شأنك فقال قتل عمار بن ايسر فقال قتل عمار فماذا قال عمرو 
عاوية أحنن قتلناه إمنا قتله علي وأصحابه مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول تقتله الفئة الباغية فقال له م

 جاؤوا به حىت ألقوه بني رماحنا أو قال سيوفنا صحيح على شرطهما ومل خيرجاه هبذه السياقة 
 

[ أخربان أبو زكراي العنربي ثنا حممد بن عبد السالم ثنا إسحاق ثنا عطاء بن مسلم احلليب قال مسعت  5660] 
السلمي شهدان صفني فكنا إذا تواعدان دخل هؤالء يف عسكر هؤالء وهؤالء يف  األعمش يقول قال أبو عبد الرمحن

عسكر هؤالء فرأيت أربعة يسريون معاوية بن أيب سفيان وأبو األعور السلمي وعمرو بن العاص وابنه فسمعت عبد 
يه ما قال قال أي هللا بن عمرو يقول ألبيه عمرو قد قتلنا هذا الرجل وقد قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ف

الرجل قال عمار بن ايسر أما تذكر يوم بىن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم املسجد فكنا حنمل لبنة لبنة وعمار حيمل 
لبنتني لبنتني فمر على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حيمل لبنتني لبنتني وأنت ممن حضر قال أما إنك ستقتلك الفئة 

دخل عمرو على معاوية فقال قتلنا هذا الرجل وقد قال فيه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الباغية وأنت أهل اجلنة ف
 ما قال فقال اسكت فوهللا ما تزال ترحض يف بولك أحنن قتلناه إمنا قتله علي وأصحابه جاؤوا به حىت ألقوه بيننا 

 
حيىي ثنا عبد الرمحن بن املبارك ثنا  [ حدثنا أبو عبد هللا حممد بن يعقوب احلافظ ثنا حيىي بن حممد بن 5661] 

املعتمر بن سليمان عن أبيه عن جماهد عن عبد هللا بن عمرو أن رجلني أتيا عمرو بن العاص خيتصمان يف دم عمار بن 
ايسر وسلبه فقال عمرو خليا عنه فإين مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول اللهم أولعت قريش بعمار إن قاتل 

ه يف النار وتفرد به عبد الرمحن بن املبارك وهو ثقة مأمون عن معتمر عن أبيه فإن كان حمفوظا فإنه صحيح عمار وسالب
 على شرط الشيخني ومل خيرجاه وإمنا رواه الناس عن معتمر عن ليث عن جماهد 

 
مهدي عن  [ حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا هارون بن سليمان األصبهاين ثنا عبد الرمحن بن 5662] 

سفيان وأخربان أبو احلسن حممد بن أمحد بن متيم القنطري ثنا أبو قالبة ثنا أبو عاصم ثنا سفيان عن أيب إسحاق عن 
هانئ بن هانئ عن علي رضى هللا تعاىل عنه قال استأذن عمار بن ايسر على النيب صلى هللا عليه وسلم وأان عنده 

لى هللا عليه وسلم مرحبا ابلطيب املطيب هذا حديث صحيح اإلسناد ومل فقال ائذنوا له فلما دخل قال رسول هللا ص
 خيرجاه 

 
[ أخربان أبو سهل أمحد بن حممد النحوي ببغداد ثنا جعفر بن حممد بن شاكر ثنا قبيصة بن عقبة ثنا سفيان  5663] 

 قد بعثت إليكم عمار عن أيب إسحاق عن حارثة بن مضرب قال كتب إلينا عمر بن اخلطاب رضى هللا تعاىل عنه إين
بن ايسر أمريا وعبد هللا بن مسعود معلما ووزيرا ومها من النجباء من أصحاب حممد صلى هللا عليه وسلم من أهل بدر 
فامسعوا وقد جعلت بن مسعود على بيت مالكم فامسعوا فتعلموا منهما واقتدوا هبما وقد آثرتكم بعبد هللا على نفسي 

 خيرجاه  صحيح على شرط الشيخني ومل
 

[ حدثين علي بن عيسى احلريي وحممد بن موسى الصيدالين قاال ثنا إبراهيم بن أيب طالب ثنا أبو كريب  5664] 
ويعقوب الدورقي قاال ثنا وكيع عن سفيان عن عمار بن معاوية الدهين عن سامل بن أيب اجلعد عن عبد هللا بن مسعود 



ية ما عرض عليه أمران قط إال أخذ ابألرشد منهما صحيح على شرط قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بن مس
الشيخني إن كان سامل بن أيب اجلعد مسع من عبد هللا بن مسعود ومل خيرجاه وله متابع من حديث عائشة رضى هللا تعاىل 

 عنها 
 

بن موسى ثنا عبد العزيز بن  [ أخربانه أبو العباس حممد بن أمحد احملبويب ثنا سعيد بن مسعود ثنا عبيد هللا 5665] 
سياه عن حبيب بن أيب اثبت عن عطاء بن يسار عن عائشة قالت قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ما خري عمار 

 بني أمرين إال اختار أرشدمها 
 

 عن [ أخربان إبراهيم بن عصمة العدل ثنا السري بن خزمية ثنا مسلم بن إبراهيم ثنا هشام بن أيب عبد هللا 5666] 
أيب الزبري عن جابر أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مر بعمار وأهله وهم يعذبون فقال أبشروا آل عمار وآل ايسر 

 فإن موعدكم اجلنة صحيح على شرط مسلم ومل خيرجاه 
 

ين سلمة [ حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن مرزوق ثنا أبو داود الطيالسي ثنا شعبة أخرب  5667] 
بن كهيل مسعت حممد بن عبد الرمحن بن يزيد عن أبيه عن األشرت عن خالد بن الوليد قال كان بيين وبني عمار شيء 
فشكوته إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من يسب عمارا يسبه هللا ومن يعاد 

 ه عمارا يعاده هللا صحيح اإلسناد ومل خيرجا
 

[ أخربان أبو الوليد الفقيه وأبو بكر بن قريش قاال ثنا احلسن بن سفيان ثنا حرملة بن حيىي ثنا عبد هللا بن  5668] 
وهب أخربين إبراهيم بن سعد عن أبيه عن جده مسعت عمار بن ايسر بصفني يف اليوم الذي قتل فيه وهو ينادي 

ا حممدا صلى هللا عليه وسلم عهد إيل إن آخر زادك من الدنيا ضيح أزلفت اجلنة وزوجت احلور العني اليوم نلقى حبيبن
 من لنب صحيح على شرطهما ومل خيرجاه 

 
[ حدثنا أبو عبد هللا حممد بن عبد هللا الصفار ثنا أمحد بن حممد بن عيسى القاضي ثنا أبو نعيم وحممد بن   5669] 

ي أن عمار بن ايسر أتى بشربة من لنب فضحك فقيل له كثري قاال ثنا سفيان عن حبيب بن أيب اثبت عن أيب البخرت 
ما يضحكك فقال إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال آخر شراب أشربه حني أموت هذا هذا حديث صحيح 

 على شرط الشيخني ومل خيرجاه 
 

بن عبيد هللا  [ أخربان حممد بن صاحل ثنا السري بن خزمية ثنا عمر بن حفص بن غياث ثنا أيب عن احلسن 5670] 
عن حممد بن شداد عن عبد الرمحن بن يزيد عن األشرت قال مسعت خالد بن الوليد يقول بعثين رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم يف سرية ومعي عمار بن ايسر فأصبنا انسا منهم أهل بيت قد ذكروا اإلسالم فقال عمار إن هؤالء قد 

الناس قال فجعل عمار يتوعدين لو قد رأيت رسول هللا صلى هللا عليه  وحدوا فلم ألتفت إىل قوله فأصاهبم ما أصاب
وسلم فأخربته فأتى النيب صلى هللا عليه وسلم فأخربه فلما رآه ال ينصره وىل وعيناه تدمعان قال فدعاين فقال اي خالد 

يسفهه هللا قال خالد ال تسب عمارا فإنه من يسب عمارا يسبه هللا ومن يبغض عمارا يبغضه هللا ومن يسفه عمارا 



استغفر يل اي رسول هللا فوهللا ما منعين أن أجيبه إال تسفيهي إايه قال خالد وما من شيء أخوف عندي من تسفيهي 
عمار بن ايسر يومئذ صحيح اإلسناد ومل خيرجاه وهكذا رواه مسعود بن سعد اجلعفي وحممد بن فضيل بن غزوان عن 

 يث مسعود بن سعد احلسن بن عبيد هللا النخعي أما حد
 

[ فأخربانه علي بن عبد الرمحن بن عيسى الدهقان ابلكوفة ثنا احلسني بن احلكم اجليزي ثنا أبو غسان  5671] 
 مالك بن إمساعيل ثنا مسعود بن سعد وأما حديث حممد بن فضيل 

 
محاد ثنا حممد بن فضيل  [ فأخربانه حممد بن املؤمل بن احلسن ثنا الفضل بن حممد الشعراين ثنا نعيم بن 5672] 

عن احلسن بن عبيد هللا عن حممد بن شداد عن عبد الرمحن بن يزيد عن األشرت عن خالد بن الوليد قال بعثين رسول 
هللا صلى هللا عليه وسلم يف غزاة فأصبناهم فقال عمار بن ايسر إهنم قد احتجبوا منا ابلتوحيد فلم ألتفت إىل قوله 

حلاكم قد قدمت حديث أيب داود عن شعبة عن سلمة بن كهيل عن حممد بن عبد الرمحن وذكر احلديث بنحوه قال ا
 بن يزيد عن أبيه عن األشرت أنه من أفراد أيب داود فوجده من حديث عمرو بن مرزوق عن شعبة 

 
 [ حدثناه علي بن محشاذ العدل ثنا إمساعيل بن إسحاق القاضي ثنا عمرو بن مرزوق أان شعبة أخربين 5673] 

سلمة بن كهيل عن حممد بن عبد الرمحن بن يزيد عن أبيه عن األشرت عن خالد بن الوليد قال كان وقع بيين وبني 
عمار بن ايسر كالم فشكوته إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اي خالد من 

حيقر عمارا حيقره هللا رواه العوام بن حوشب عن سلمة بن كهيل يساب عمارا يسبه هللا ومن يعاد عمارا يعاده هللا ومن 
 وخالف شعبة يف إسناده فإنه قال عن سلمة عن علقمة عن خالد بن الوليد 

 
[ أخربانه أبو العباس حممد بن أمحد احملبويب مبرو ثنا سعيد بن مسعود ثنا يزيد بن هارون ثنا العوام بن  5674] 

علقمة عن خالد بن الوليد قال كان بيين وبني عمار بن ايسر كالم فأغلظت له  حوشب حدثين سلمة بن كهيل عن
فانطلق عمار يشكوين إىل النيب صلى هللا عليه وسلم فجاء خالد وهو يشكوه فجعل يغلظ له وال يزيده إال غلظة 

ى هللا عليه وسلم رأسه والنيب صلى هللا عليه وسلم ساكت فبكى عمار وقال اي رسول هللا أال تراه قال فرفع النيب صل
وقال من عاد عمارا عاداه هللا ومن أبغض عمارا أبغضه هللا قال خالد فخرجت فما كان شيء أحب إيل من رضى 

عمار فلقيته فرضي حديث العوام بن احلوشب هذا حديث صحيح اإلسناد على شرط الشيخني التفاقهما على العوام 
قال عن سلمة بن كهيل عن حممد بن عبد الرمحن بن يزيد عن  بن حوشب وعلقمة على أن شعبة أحفظ منه حيث

 أبيه عن األشرت واإلسنادان صحيحان 
 

[ حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق الصغاين ثنا أبو اجلواب ثنا حيىي بن سلمة بن   5675] 
لوليد من غري أن أسأله قال ما أتى علي يوم كهيل عن أبيه عن عمران بن أيب اجلعد عن األشرت قال ابتدأان خالد بن ا

قط كان أعظم علي من شأن عمار ملا كان يوم بعثين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف أانس من أصحابه وأمرين 
عليهم وكان يف القوم عمار فأصبنا قوما فيهم أهل بيت من املسلمني فكلمين فيهم عمار وانس من املسلمني قالوا خل 

ال وهللا ال أفعل حىت يراهم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فريى فيهم رأيه فغضب علي عمار فلما  سبيلهم قلت



قدمت استأذنت على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فهو يستخربين وأان أحدثه فاستأذن عمار فأذن له فدخل عمار 
 أما وهللا لوال جملسك ما سبين بن مسية فقال فقال اي رسول هللا أمل تر خالدا فعل كذا وفعل كذا فقلت اي رسول هللا

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اي عمار أخرج فخرج عمار وهو يبكي ويقول ما نصرين رسول هللا صلى هللا عليه 
وسلم على خالد فقال يل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أال أجبت الرجل قلت ما منعين إن أجبته إال حمقرة له 

 صلى هللا عليه وسلم فقال إنه من يبغض عمارا يبغضه هللا ومن يسب عمارا يسبه هللا ومن حيقر فغضب رسول هللا
 عمارا حيقره هللا فخرجت من عند رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فلم أزل أطلب إىل عمار حىت استغفر يل 

 
حممد بن شاكر ثنا أبو أسامة ثنا مسلم [ حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أبو البخرتي عبيد هللا بن  5676] 

بن عبد هللا األعور عن حبة العرين قال دخلنا مع أيب مسعود األنصاري على حذيفة بن اليمان أسأله عن الفنت فقال 
دوروا مع كتاب هللا حيث مادار وانظروا الفئة اليت فيها بن مسية فاتبعوها فإنه يدور مع كتاب هللا حيث مادار قال 

ومن بن مسية قال عمار مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول له لن متوت حىت تقتلك الفئة الباغية  فقلنا له
 تشرب شربة ضياح تكن آخر رزقك من الدنيا هذا حديث صحيح عال ومل خيرجاه 

 
ثنا أيب ثنا بن عون [ حدثنا حممد بن صاحل بن هانئ ثنا حيىي بن حممد بن حيىي ثنا عبيد هللا بن معاذ العنربي  5677] 

عن احلسن قال قال عمرو بن العاص أين ألرجو أن ال يكون رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مات يوم مات وهو حيب 
رجال أن يدخل النار أبدا قالوا إان كنا نراه حيبك ويستعني بك ويستعملك فقال وهللا أعلم حبيب ولكن كفى به وكنا نراه 

عمار بن ايسر قالوا فذاك قتيلكم يوم صفني هذا حديث صحيح اإلسناد على شرط حيب رجال قال ومن ذاك قال 
 الشيخني إن كان احلسن بن أيب احلسن مسعه من عمرو بن العاص فإنه أدركه ابلبصرة بال شك 

 
د [ أخربان أبو عمرو عثمان بن حممد الدقاق ثنا عبد امللك بن حممد الرقاشي ثنا وهب بن جرير وأبو الولي 5678] 

عن شعبة عن عمرو بن مرة قال مسعت عبد هللا بن سلمة يقول رأيت عمار بن ايسر يوم صفني شيخا آدم طواال أخذ 
احلربة بيده ويده ترعد قال والذي نفسي بيده لقد قاتلت هبذه مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ثالث مرار وهذه 

فات هجر لعرفنا أن مصلحنا على احلق وأهنم على الضاللة الرابعة والذي نفسي بيده لو ضربوان حىت بلغوا بنا سع
 صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه 

 
[ حدثنا أبو زكراي حيىي بن حممد العنربي ثنا إبراهيم بن أيب طالب ثنا حيىي بن حليم ثنا معاذ بن هشام  5679] 

ألت هللا أن ييسر يل جليسا صاحلا فيسر يل حدثين أيب عن قتادة عن خيثمة بن أيب سربة اجلعفي قال أتيت املدينة فس
أاب هريرة فقال يل ممن أنت فقلت من أرض الكوفة جئت التمس العلم واخلري فقال أليس فيكم سعد بن مالك جماب 

الدعوة وعبد هللا بن مسعود صاحب طهور رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ونعليه وحذيفة بن اليمان صاحب سر 
عليه وسلم وعمار بن ايسر الذي أجاره هللا من الشيطان على لسان نبيه صلى هللا عليه وسلم رسول هللا صلى هللا 

 وسلمان صاحب الكتابني قال قتادة والكتاابن اإلجنيل والفرقان صحيح اإلسناد ومل خيرجاه 
 

بن سليم احلافظ  [ أخربين أبو علي احلافظ وهارون بن أمحد اجلرجاين قاال ثنا إمساعيل ثنا علي بن احلسن 5680] 



األصبهاين ثنا حممد بن أيب يعقوب ثنا عبد الرمحن بن مهدي عن سفيان عن األعمش عن أيب عمار عن عمرو بن 
شرحبيل عن عبد هللا أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال ملىء عمار إمياان إىل مشاشه هذا حديث صحيح على شرط 

الرمحن بن مهدي فإن أاب علي احلافظ أخربين قال وثنا حممد بن  الشيخني إن كان حممد بن أيب يعقوب حفظ عن عبد
إسحاق ثنا أبو موسى ثنا عبد الرمحن عن سفيان عن األعمش عن أيب عمار عن عمرو بن شرحبيل عن رجل من 

 أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم 
 

موسى ثنا فضيل بن مرزوق عن  [ حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا الربيع بن سليمان ثنا أسد بن 5681] 
ميسرة بن حبيب عن املنهال بن عمرو عن حممد بن علي بن احلنفية عن عمار بن ايسر أنه دخل على رسول هللا صلى 

هللا عليه وسلم وهو يوعك فقال له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أال أعلمك رقية رقاين هبا جربيل قلت بلى اي 
 أرقيك وهللا يشفيك من كل داء يؤذيك خذها فلتهنك صحيح على شرط مسلم ومل رسول هللا قال فعلمه بسم هللا

 خيرجاه 
 

[ حدثنا الشيخ أبو بكر بن إسحاق أان عبد هللا بن أمحد بن حنبل ثنا حيىي بن معني ثنا إمساعيل بن جمالد  5682] 
 عليه وسلم وما معه إال مخسة عن بيان عن عروة عن مهام بن احلارث عن عمار بن ايسر قال رأيت النيب صلى هللا

 أعبد وامرأاتن وأبو بكر صحيح على شرط الشيخني 
 

[ حدثنا عبد الباقي بن قانع احلافظ ثنا أمحد بن القاسم بن مساور اجلوهري ثنا سعيد بن سليمان  5683] 
ال خطبنا عمار بن الواسطي ثنا عبد الرمحن بن عبد امللك بن أجبر حدثين أيب عن واصل بن حبان عن أيب وائل ق

ايسر فأبلغ وأوجز فقلنا اي أاب اليقظان لقد أبلغت وأوجزت فقال أين مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول إن 
طول الصالة وقصر اخلطبة مئنة من فقه الرجل فأطيلوا الصالة وأقصروا اخلطبة صحيح على شرط الشيخني ومل 

 خيرجاه هبذه السياقة 
 

الشيخ أبو بكر بن إسحاق ثنا عبد هللا بن أمحد بن حنبل ثنا حممد بن أابن الواسطي ثنا أبو [ حدثنا  5684] 
شهاب احلناط ثنا عمرو بن قيس وسفيان الثوري عن أيب إسحاق عن عمرو بن غالب أن رجال انل من عائشة رضى 

منبوحا أتؤذي حبيبة رسول هللا  هللا تعاىل عنها عند علي رضى هللا تعاىل عنه فقال له عمار بن ايسر اسكت مقبوحا
 صلى هللا عليه وسلم صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه 

 
[ أخربين أبو بكر بن أيب نصر املزكي مبرو ثنا عبد العزيز بن حامت ثنا عبد الرمحن بن عبد هللا الدشتكي ثنا  5685] 

جلعد عن مسروق عن عائشة أهنا قالت عمرو بن أيب قيس عن شعيب بن خالد عن سلمة بن كهيل عن سامل بن أيب ا
 انظروا عمار بن ايسر فإنه ميوت على الفطرة إال أن تدركه هفوة من كرب صحيح اإلسناد 

 
[ أخربان أبو زكراي العنربي ثنا حممد بن عمرو اجلرشي ثنا حيىي بن حيىي أان وكيع عن إمساعيل بن أيب خالد  5686] 

ما أعلم أحد أخرج يف الفتنة يريد به وجه هللا تعاىل والدار اآلخرة إال عمار بن  عن قيس بن أيب حازم قال قال عبد هللا



 ايسر صحيح اإلسناد 
 

[ حدثين أبو عبد هللا حممد بن العباس بن حممد بن عاصم بن بالل الضيب الشهيد ثنا أمحد بن حممد بن  5687] 
ألعمش عن أيب عبد الرمحن السلمي قال شهدان علي بن رزين ثنا علي بن خشرم ثنا أبو خملد عطاء بن مسلم ثنا ا

صفني مع علي رضى هللا تعاىل عنه وقد وكلنا رجلني فإذا كان من القوم غفلة محل عليهم فال يرجع حىت خيضب سيفه 
دما فقال اعذروين فوهللا ما رجعت حىت نبأ علي سيفي قال ورأيت عمارا وهاشم بن عتبة وهو يسعى بني الصفني 

هاشم هذا وهللا ليخلفن أمره وليخذلن جنده مث قال اي هاشم اجلنة حتت األابرقة اليوم ألقى األحبة فقال عمار اي 
 حممدا وحزبه اي هاشم أعور وال خري يف أعور ال يغشى البأس قال فهز هاشم الراية وقال 

 أعور يبغي أهله جمال 
 قد عاجل احلياة حىت ملى 

 ال بد أن يفل أو يفال 
د من أودية صفني قال أبو عبد الرمحن ورأيت أصحاب حممد صلى هللا عليه وسلم يتبعون عمارا كأنه قال مث أخذ يف وا

 هلم علم 
 

 ذكر مناقب عبد هللا بن بديل بن ورقاء رضى هللا تعاىل عنه 
حممد [ حدثنا أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن بطة األصبهاين ثنا احلسن بن اجلهم ثنا احلسني بن الفرج ثنا  5688] 

بن عمر قال عبد هللا بن بديل بن ورقاء بن عبد العزي بن ربيعة بن جزي بن عامر بن مازن بن عدي بن عمرو بن 
 ربيعة شهد مع النيب صلى هللا عليه وسلم فتح مكة وحنينا وتبوك وقتل مع علي رضى هللا تعاىل عنه يوم صفني 

 
 ذكر مناقب أيب عمرة األنصاري رضى هللا تعاىل عنه 

[ حدثنا علي بن محشاذ العدل ثنا أبو جعفر حممد بن عثمان بن أيب شيبة ثنا عبادة بن زايدة األسدي ثنا  5689] 
عبد الرمحن بن حممد بن عبيد هللا العزرمي ثنا جعفر بن حممد عن أبيه عن حممد بن طلحة بن يزيد بن ركانة عن حممد 

ان بدراي عقيبا أحداي وهو صائم يلتوي من العطش وهو يقول بن احلنفية قال رأيت أاب عمرة األنصاري يوم صفني وك
لغالم له وحيك رشين فرشه الغالم مث رمى بسهم فنزع نزعا ضعيفا حىت رمى بثالثة أسهم مث قال مسعت رسول هللا صلى 

ل قبل هللا عليه وسلم يقول من رمى بسهم يف سبيل هللا فبلغ أو قصر كان ذلك من السهم له نورا يوم القيامة فقت
 غروب الشمس 

 
 ذكر مناقب هاشم بن عتبة بن أيب وقاص رضى هللا تعاىل عنه 

 هو أخو سعيد بن املبارز بن شباب من أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
 

[ أخربان أبو احلسن علي بن حممد بن عتبة الشيباين ابلكوفة ثنا حممد بن علي بن عفان العامري ثنا قبيصة  5690] 
ة ثنا يونس بن أيب إسحاق عن عبد امللك بن عمري عن جابر بن مسرة عن هاشم بن عتبة بن أيب وقاص قال بن عقب

مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول يظهر املسلمون على جزيرة العرب ويظهر املسلمون على فارس ويظهر 



 املسلمون على الروم ويظهر املسلمون على األعور الدجال 
 

دثنا أبو عبد هللا حممد بن علي الصنعاين مبكة ثنا إسحاق بن إبراهيم أان عبد الرزاق أان معمر عن سعيد [ ح 5691] 
بن عبد الرمحن اجلحشي عن أيب بكر بن حممد بن عمرو بن حزم قال كان صاحب لواء علي بن أيب طالب يوم صفني 

 هاشم بن عتبة بن أيب وقاص وهو الذي يقول 
 أعور يبغي أهله حمال 

 قد عاجل احلياة حىت مال 
 ال بد أن يفل أو يفال 

 
 

[ حدثنا علي بن محشاذ العدل ثنا موسى بن هارون ثنا الوليد بن شجاع السكوين ثنا خالد بن حيان ثنا  5692] 
جعفر عن اثبت بن احلجاج عن زفر بن احلارث قال كنت رسول معاوية إىل عائشة رضى هللا تعاىل عنها يف وقعة صفني 

عائشة من قتل من الناس فقلت عمار بن ايسر فقالت عائشة ذاك الرأس يتبعه الناس لدينه قالت ومن قلت  فقالت
 هاشم بن عتبة بن أيب وقاص األعور قالت ذاك رجل ما كادت أن تزل دابته 

 
ملقري ثنا [ حدثين حممد بن أمحد بن بطة ثنا عبد هللا بن حممد بن رستة األصبهاين ثنا داود بن سليمان ا 5693] 

حممد بن عمر قال وأما هاشم األعور فإنه بن عتبة بن أيب وقاص أسلم يوم فتح مكة وكان أعور فقئت عينه يوم 
الريموك وهو بن أخي سعد بن أيب وقاص شهد صفني مع علي بن أيب طالب رضى هللا تعاىل عنه وكان يومئذ على 

 الرجالة 
 

  تعاىل عنه ذكر مناقب خزمية بن اثبت األنصاري رضى هللا
[ أخربان أبو جعفر البغدادي ثنا أبو عالثة ثنا أيب ثنا بن هليعة عن أيب األسود عن عروة قال وخزمية بن  5694] 

اثبت بن الفاكه بن ثعلبة بن ساعدة بن عامر بن غيان بن عامر بن خطمة بن جشم وهو ذو الشهادتني يكىن أاب 
 عمارة صاحب راية خطمة يوم الفتح 

 
ا إبراهيم بن إسحاق احلريب ثنا مصعب بن عبد هللا الزبريي [ حدثين أبو بكر حممد بن أمحد بن ابلويه ثن 5695] 

قال خزمية بن اثبت بن الفاكه بن ثعلبة بن ساعدة بن عامر بن غيان بن عامر بن خطمة وهو ذو الشهادتني جعل 
سجد  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم شهادته بشهادة رجلني وأخرب النيب صلى هللا عليه وسلم أنه رأى يف املنام كأنه

على جبهة النيب صلى هللا عليه وسلم فاضطجع له النيب صلى هللا عليه وسلم حىت سجد على جبهته قال بن إسحاق 
 قتل مع علي رضى هللا تعاىل عنه بصفني بعد قتل عمار بن ايسر 

 
بكري عن [ حدثنا أمحد بن يعقوب الثقفي ثنا موسى بن زكراي التسرتي ثنا خليفة بن خياط ثنا يونس بن  5696] 

حممد بن إسحاق قال شهد خزمية بن اثبت ذو الشهادتني مع علي بن أيب طالب رضى هللا تعاىل عنه صفني وقتل 



 يومئذ سنة سبع وثالثني من اهلجرة وكان خلزمية أخوان يقال ألحدمها دحرج ولآلخر عبد هللا 
 

حممد بن بكار ثنا أبو معشر املدين عن [ حدثين حممد بن يعقوب احلافظ ثنا حممد بن إسحاق الثقفي ثنا  5697] 
حممد بن عمارة بن خزمية بن اثبت قال كان جدي كافا بسالحه يوم اجلمل ويوم صفني حىت قتل عمار بن ايسر فلما 
 قتل عمار قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول تقتل عمارا الفئة الباغية قال فسل سيفه فقاتل حىت قتل 

 
 ب بن سنان موىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ذكر مناقب صهي

[ أبو عبد هللا األصبهاين ثنا احلسن بن اجلهم ثنا احلسني بن الفرج ثنا حممد بن عمر قال صهيب بن سنان  5698] 
بن مالك بن عبد عمرو بن عقيل بن عامر وكان أبوه سنان بن مالك عامال لكسرى على اآليلة وكانت منازهلم أبرض 

يف قرية على شط الفرات مما يلي اجلزيرة واملوصل فأغارت الروم على تلك الناحية فسيب صهيب وهو غالم  املوصل
 صغري قال عمه 

 أنشد ابهلل الغالم النمري 
دج به الروم وأهلي ابلنيب قال والنيب اسم القرية اليت كان هبا أهله فنشأ صهيب ابلروم فابتاعته منهم كلب مث قدمت 

ه عبد هللا بن جدعان التيمي فأعتقه فأقام معه مبكة حىت هلك عبد هللا بن جدعان وبعث النيب صلى هللا به مكة فاشرتا
عليه وسلم قال بن عمر فحدثين عبد هللا بن أيب عبيدة عن أبيه قال قال عمار بن ايسر لقيت صهيب بن سنان على 

تريد فقال يل ما تريد أنت فقلت أردت أن أدخل  ابب دار األرقم ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم فيها فقلت له ما
على حممد فأمسع كالمه قال وأان أريد ذلك فدخلنا عليه فعرض علينا اإلسالم فأسلمنا مث مكثنا يومنا على ذلك حىت 
أمسينا مث خرجنا وحنن مستخفون قال بن عمر وحدثين عاصم بن سويد من بين عمرو بن عوف عن حممد بن عمارة 

اثبت قال قدم آخر الناس يف اهلجرة إىل املدينة علي وصهيب بن سنان وذلك للنصف من ربيع األول  بن خزمية بن
ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم بقباء مل يرم بعد وشهد صهيب بدرا وأحدا واخلندق واملشاهد كلها مع رسول هللا 

من ولد صهيب عن أبيه عن جده قال  صلى هللا عليه وسلم يف قول مجيعهم قال بن عمر وحدثين أبو حذيفة رجل
 تويف صهيب يف شوال سنة مثان وثالثني وهو بن سبعني سنة ابملدينة ودفن ابلبقيع وكان يكىن أاب حيىي 

 
[ أخربان الشيخ أبو بكر بن إسحاق أان إمساعيل بن قتيبة أان حممد بن عبد هللا بن منري قال صهيب يكىن أاب  5699] 

النمري من النمر بن قاسط وكان أصابه سيب فوقع أبرض الروم فقيل صهيب الروم بلغ حيىي وهو صهيب بن سنان 
 سبعني سنة وكان خيضب ابحلناء مات ابملدينة يف شوال سنة مثان وثالثني ودفن ابلبقيع 

 
نا [ أخربان أبو عبد هللا حممد بن عبد هللا الزاهد ثنا إمساعيل بن إسحاق القاضي ثنا سليمان بن حرب ث 5700] 

محاد بن زيد عن أيوب عن عكرمة قال ملا خرج صهيب مهاجرا تبعه أهل مكة فنثل كنانته فأخرج منها أربعني سهما 
فقال ال تصلون إيل حىت أضع يف كل رجل منكم سهما مث أصري بعد إىل السيف فتعلمون أين رجل وقد خلفت مبكة 

حنوه ونزلت على النيب صلى هللا عليه وسلم ومن  قينتني فهما لكم قال وحدثنا محاد بن سلمة عن اثبت عن أنس
الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات هللا فلما رآه النيب صلى هللا عليه وسلم قال أاب حيىي ربح البيع قال وتال عليه 

 اآلية صحيح على شرط مسلم ومل خيرجاه 



 
ق اإلمام ثنا سعيد بن حيىي بن سعيد [ أخربين أبو احلسن حممد بن عبد هللا العمري ثنا حممد بن إسحا 5701] 

األموي حدثين أيب ثنا حممد بن عمرو ثنا حيىي بن عبد الرمحن بن حاطب عن أبيه قال قال عمر بن اخلطاب لصهيب 
ما وجدت عليك يف اإلسالم إال ثالثة أشياء اكتنيت أاب حيىي وقال هللا عز وجل مل جنعل له من قبل مسيا قال أنه قال 

شيئا إال أنفقته قال إنه قال وإنك تدعي إىل النمر بن قاسط وأنت من املهاجرين ممن أنعم هللا عليه وإنك ال متسك 
فقال صهيب أما القول أين تكنيت أاب حيىي فإن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كناين أاب حيىي وأما القول أين ال أمسك 

فهو خيلفه وهو خري الرازقني وأما القول أين أدعى إىل النمر بن  شيئا إال أنفقته فإن هللا تعاىل يقول وما أنفقتم من شيء
قاسط فإن العرب تسيب بعضها بعضا فسباين طائفة من العرب بعد أن عرفت أهلي ومولدي فباعوين بسواد الكوفة 

 فأخذت لساهنم ولو كنت من روثة ما انتسبت إال إليها قال صدقت 
 

ن موسى ثنا احلميدي ثنا علي بن عبد احلميد بن زايد بن صيفي عن [ حدثنا علي بن محشاذ ثنا بشر ب 5702] 
جده عن صهيب بن سنان قال ما جعلت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بيين وبني العدو وما كنت إال عن ميينه أو 

 أمامه أو عن مشاله صحيح اإلسناد ومل خيرجاه 
 

مد بن شاذان اجلوهري ثنا سعيد بن سليمان الواسطي ثنا [ حدثين أبو بكر حممد بن أمحد بن ابلويه ثنا حم 5703] 
عبد هللا بن املبارك أخربين عبد احلميد بن صيفي من ولد صهيب عن أبيه عن جده صهيب قال قدمت على رسول 

هللا صلى هللا عليه وسلم ابهلجرة وهو أيكل مترا فأقبلت آكل من التمر وبعيين رمد فقال أأتكل التمر وبك رمد فقلت 
 منا آكل على شقي الصحيح ليس به رمد قال فضحك رسول هللا صلى هللا عليه وسلم صحيح اإلسناد ومل خيرجاه إ
 

[ حدثين أبو عمرو حممد بن جعفر بن حممد بن مطر العدل الزاهد وأان سألته ثنا أبو حبيب العباس بن  5704] 
 الطلحي ثنا عبد هللا بن حممد بن إسحاق بن موسى أمحد بن حممد بن عيسى القاضي ثنا أبو بكر عبد هللا بن عبيد هللا

بن طلحة بن عبيد هللا حدثين أبو حذيفة احلصني بن حذيفة بن صهيب عن أبيه عن جده عن صهيب قال مسعت 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول يف املهاجرين األولني هم السابقون الشافعون املدلون على رهبم تبارك وتعاىل 

ي بيده إهنم ليأتون يوم القيامة وعلى عواتقهم السالح فيقرعون ابب اجلنة فتقول هلم اخلزنة من أنتم والذي نفس
فيقولون حنن املهاجرون فتقول هلم اخلزنة هل حوسبتم فيجثون على ركبهم وينثرون ما يف جعاهبم ويرفعون أيديهم إىل 

واملال والولد فيمثل هللا هلم أجنحة من ذهب خموصة السماء فيقولون أي رب وماذا حناسب فقد خرجنا وتركنا األهل 
ابلزبرجد والياقوت فيطريون حىت يدخلوا اجلنة فذلك قوله } وقالوا احلمد هلل الذي أذهب عنا احلزن { اآلية إىل لغوب 

عرف قال أبو حذيفة قال حذيفة قال صيفي قال صهيب قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فلهم مبنازهلم يف اجلنة أ
منهم مبنازهلم يف الدنيا غريب اإلسناد واملنت ذكرته يف مناقب صهيب ألنه من املهاجرين األولني والراوي للحديث 

 أعقابه واحلديث ألصحابه ومل نكتبه إال عن شيخنا الزاهد أيب عمرو رمحه هللا 
 

ع روح بن الفرج املصري ثنا يوسف بن [ أخربان أبو جعفر حممد بن حممد بن عبد هللا البغدادي ثنا أبو الزنبا  5705] 
عدي ثنا يوسف بن حممد بن يزيد بن صيفي بن صهيب عن أبيه عن جده عن صهيب قال لقد صحبت رسول هللا 



 صلى هللا عليه وسلم قبل أن يوحى إليه صحيح اإلسناد ومل خيرجاه 
 

بدان األهوازي ثنا زيد بن احلريش ثنا [ أخربان أبو العباس إمساعيل بن عبد هللا بن حممد بن ميكال أان ع 5706] 
يعقوب بن حممد الزهري ثنا حصني بن حذيفة بن صيفي بن صهيب حدثين أيب وعموميت عن سعيد بن املسيب عن 
صهيب قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أريت دار هجرتكم سبخة بني ظهراين حرة فإما أن تكون هجرا أو 

 صلى هللا عليه وسلم إىل املدينة وخرج معه أبو بكر رضى هللا تعاىل عنه وكنت قد تكون يثرب قال وخرج رسول هللا
مهمت ابخلروج معه فصدين فتيان من قريش فجعلت ليليت تلك أقوم وال أقعد فقالوا قد شغله هللا عنكم ببطنه ومل 

عطيكم أواقي من ذهب أكن شاكيا فقاموا فلحقين منهم انس بعدما سرت بريدا لريدوين فقلت هلم هل لكم أن أ
وختلون سبيلي وتفون يل فتبعتهم إىل مكة فقلت هلم أحفروا حتت أسكفة الباب فإن حتتها األواق واذهبوا إىل فالنة 

فخذوا احللتني وخرجت حىت قدمت على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قبل أن يتحول منها يعين قباء فلما رآين قال 
فقلت اي رسول هللا ما سبقين إليك أحد وما أخربك إال جربيل عليه السالم هذا حديث اي أاب حيىي ربح البيع ثالاث 

 صحيح اإلسناد ومل خيرجاه 
 

[ أخربين أبو عبد هللا حممد بن علي الصنعاين مبكة ثنا علي بن املبارك الصنعاين ثنا زيد بن املبارك ثنا حممد  5707] 
الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات هللا { نزلت يف صهيب بن  بن ثور عن بن جريج يف قول هللا عز وجل } ومن

سنان وأيب ذر وإن الذي أدرك صهيبا بطريق املدينة قنفذ بن عمرو بن جدعان قال بن جريج وزعم عكرمة موىل بن 
 عباس أن صهيبا افتدى من مكة أهله مباله مث خرج مهاجرا فأدركوه ابلطريق فأخرج هلم ما بقي من ماله 

 
[ حدثنا أبو زكراي حيىي بن حممد العنربي ثنا أبو عبد هللا حممد بن إبراهيم العبدي ثنا عمرو بن احلصني  5708] 

العقيلي ثنا فضيل بن سليمان النمريي ثنا موسى بن عقبة عن عطاء بن أيب مروان عن أبيه عن عبد الرمحن بن مغيث 
لى هللا عليه وسلم يدعو اللهم إنك لست إبله عن كعب األحبار حدثين صهيب بن سنان قال كان رسول هللا ص

استحدثناه وال برب ابتدعناه وال كان لنا قبلك أحد نلجأ إليه ونذرك وال أعانك على خلقنا أحد فنشركه فيك تباركت 
 وتعاليت قال كعب األحبار كان النيب صلى هللا عليه وسلم يدعو به صحيح اإلسناد ومل خيرجاه 

 
محشاذ العدل ثنا بشر بن موسى ثنا احلميدي ثنا علي بن عبد احلميد بن زايد بن  [ حدثين علي بن 5709] 

صهيب حدثين أيب عن أبيه عن جده عن صهيب عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال ال تبغضوا صهيبا صحيح 
 اإلسناد ومل خيرجاه 

 
ع ثنا يوسف بن عدي ثنا يوسف بن [ أخربان أبو جعفر حممد بن حممد البغدادي بنيسابور ثنا أبو الزنبا  5710] 

حممد بن يزيد بن صيفي بن صهيب عن أبيه عن جده صهيب قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أحبوا صهيبا 
 حب الوالدة لولدها 

 
[ حدثين علي بن محشاذ العدل ثنا إمساعيل بن إسحاق القاضي ثنا سليمان بن حرب عن جرير بن حازم  5711] 



أيب عبد هللا قال كان صهيب يقول لنا هلموا حندثكم عن مغازينا فأما أن نقول قال رسول هللا صلى  عن سليمان بن
 هللا عليه وسلم فال قال احلاكم بيان هذا احلديث 

 
[ ما حدثناه أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا اخلضر بن أابن اهلامشي ثنا سيار بن حامت ثنا جعفر بن سليمان  5712] 

دينار قهرمان آل الزبري عن صيفي بن صهيب قال قلت أليب صهيب مالك ال حتدث عن رسول هللا  ثنا عمرو بن
صلى هللا عليه وسلم كما حيدث أصحابك قال أي بين قد مسعت كما مسعوا ولكن مينعين من احلديث أين مسعت رسول 

 ريف شعرية ولن يعقدها هللا صلى هللا عليه وسلم يقول من كذب علي متعمدا كلف يوم القيامة أن يعقد ط
 

[ أخربان أبو بكر حممد بن جعفر اآلدمي القاري ببغداد ثنا حممد بن إمساعيل السلمي ثنا عبد هللا بن صاحل  5713] 
حدثين الليث عن عبيد هللا بن عمر عن بن شهاب عن املسور بن خمرمة قال ملا طعن عمر رضى هللا تعاىل عنه أمر 

 لي ابلناس صهيبا موىل بين جدعان أن يص
 

[ حدثنا أبو بكر بن ابلويه ثنا حممد بن عبدوس بن كامل ثنا أبو حيان الزايدي ثنا هشام الكليب قال  5714] 
 صهيب بن سنان حليف عبد هللا بن جدعان التيمي 

 
ال [ حدثنا علي بن محشاذ ثنا علي بن عبد العزيز ثنا أبو حذيفة ثنا عمارة بن زاذان عن اثبت عن أنس ق 5715] 

قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم السباق أربعة أان سابق العرب وصهيب سابق الروم وسلمان سابق فارس وبالل 
 سابق احلبش 

 
 ذكر مناقب أويس بن عامر القرين رضى هللا تعاىل عنه 

يه وسلم ودل أويس راهب هذه األمة ومل يصحب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إمنا ذكره رسول هللا صلى هللا عل
 على فضله فذكرته يف مجلة من استشهد بصفني بني يدي أمري املؤمنني علي بن أيب طالب رضى هللا تعاىل عنه 

 
[ مسعت أاب العباس حممد بن يعقوب يقول مسعت العباس بن حممد الدوري يقول مسعت حيىي بن معني يقول  5716] 

 يب طالب يوم صفني قتل أويس القرين بني يدي أمري املؤمنني علي بن أ
 

[ حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا العباس بن حممد الدوري ثنا أبو نعيم ثنا شريك عن يزيد بن أيب  5717] 
زايد عن عبد الرمحن بن أيب ليلى قال ملا كان يوم صفني اندى مناد من أصحاب معاوية أصحاب علي أفيكم أويس 

معهم مث قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول خري التابعني أويس  القرين قالوا نعم فضرب دابته حىت دخل
 القرين 

 
[ أخربين أمحد بن كامل القاضي ببغداد ثنا عبد هللا بن روح املدايين ثنا عبيد هللا بن حممد العبسي حدثين  5718] 

بن نباتة قال شهدت عليا رضى إمساعيل بن عمرو البجلي عن حبان بن علي العنزي عن سعد بن طريف عن األصبغ 



هللا تعاىل عنه يوم صفني وهو يقول من يبايعين على املوت أو قال على القتال فبايعه تسع وتسعون قال فقال أين 
التمام أين الذي وعدت به قال فجاء رجل عليه أطمار صوف حملوق الرأس فبايعه على املوت والقتل قال فقيل هذا 

بني يديه حىت قتل رضى هللا تعاىل عنه قال احلاكم وقد صحت الرواية بذلك عن أمري  أويس القرين فما زال حيارب
 املؤمنني عمر بن اخلطاب رضى هللا تعاىل عنه عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

 
 [ أخربانه أبو عبد هللا حممد بن يعقوب الشيباين ثنا حيىي بن حممد بن حيىي ثنا مسدد ثنا معاذ بن هشام 5719] 

حدثين أيب عن قتادة عن زرارة بن أوىف عن أسري بن جابر قال كان أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب رضى هللا تعاىل عنه 
إذا أتت عليه امداد اليمن سأهلم أفيكم أويس بن عامر حىت أتى عليه أويس فقال أنت أويس بن عامر قال نعم قال 

ه إال موضع درهم قال نعم قال ألك والدة قال نعم قال عمر من مراد مث قرن قال نعم قال كان بك برص فربأت من
مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول أييت عليكم أويس بن عامر مع امداد اليمن من مراد مث من قرن كان به 

قال برص فربأ منه إال موضع درهم له والدة هو هبا بر لو أقسم على هللا ألبره فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل 
فاستغفر يل فاستغفر له مث قال عمر أين تريد قال الكوفة قال أال أكتب لك إىل عماهلا فيستوصوا بك خريا فقال ال 

ألن أكون يف غرباء الناس أحب إيل فلما كان يف العام املقبل حج رجل من أشرافهم فسأل عمر عن أويس كيف تركته 
هللا صلى هللا عليه وسلم يقول أييت عليكم أويس بن عامر مع  فقال تركته رث البيت قليل املتاع قال مسعت رسول

إمداد أهل اليمن من مراد مث من قرن كان به برص فربأ منه إال موضع درهم له والدة هو هبا بر لو أقسم على هللا ألبره 
بسفر صاحل  فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل فلما قدم الرجل أتى أويسا فقال استغفر يل فقال أنت أحدث الناس

فاستغفر يل فقال لقيت عمر بن اخلطاب فقال نعم قال فاستغفر له قال فقطن له الناس فانطلق على وجهه قال أسري 
فكسوته بردا فكان إذا رآه عليه إنسان قال من أين ألويس هذا هذا حديث صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه 

 هبذه السياقة 
 

عدل ثنا احلسني بن الفضل البجلي وحممد بن غالب الضيب قاال ثنا عفان بن [ حدثنا علي بن محشاذ ال 5720] 
مسلم ثنا محاد بن سلمة عن سعيد اجلريري عن أيب نضرة عن أسري بن جابر قال ملا أقبل أهل اليمن جعل عمر رضى 

وا قرن فرفع عمر هللا تعاىل عنه يستقري الرفاق فيقول هل فيكم أحد من قرن حىت أتى عليه قرن فقال من أنتم قال
بزمام أو زمام أويس فناوله عمر فعرفه ابلنعت فقال له عمر ما امسك قال أان أويس قال هل كان لك والدة قال نعم 

قال هل بك من البياض قال نعم دعوت هللا تعاىل فأذهبه عين إال موضع الدرهم من سريت ألذكر به ريب فقال له عمر 
يل أنت صاحب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال عمر إين مسعت رسول هللا استغفر يل قال أنت أحق أن تستغفر 

صلى هللا عليه وسلم يقول إن خري التابعني رجل يقال له أويس القرين وله والدة وكان به بياض فدعا ربه فأذهبه عنه 
قال مث قدم الكوفة فكنا  إال موضع الدرهم يف سرته قال فاستغفر له قال مث دخل يف أغمار الناس فلم يدر أين وقع

جنتمع يف حلقة فنذكر هللا وكان جيلس معنا فكان إذ ذكرهم وقع حديثه من قلوبنا موقعا ال يقع حديث غريه ففقدته 
يوما فقلت جلليس لنا ما فعل الرجل الذي كان يقعد إلينا لعله اشتكى فقال رجل من هو فقلت من هو قال ذاك 

تيته فقلت يرمحك هللا أين كنت ومل تركتنا فقال مل يكن يل رداء فهو الذي منعين من أويس القرين فدللت على منزله فأ
إتيانكم قال فألقيت إليه ردائي فقذفه إيل قال فتخاليته ساعة مث قال لو أين أخذت رداءك هذا فلبسته فرآه علي 

زل به حىت أخذه فقلت انطلق حىت قومي قالوا انظروا إىل هذا املرائي مل يزل يف الرجل حىت خدعه وأخذ رداءه فلم أ



أمسع ما يقولون فلبسه فخرجنا فمر مبجلس قومه فقالوا انظروا إىل هذا املرائي مل يزل ابلرجل حىت خدعه وأخذ رداءه 
فقبلت عليهم فقلت أال تستحيون مل تؤذونه وهللا لقد عرضته عليه فأىب أن يقبله قال فوفدت وفود من قبائل العرب 

هم سيد قومه فقال هلم عمر بن اخلطاب أفيكم أحد من قرن فقال له سيدهم نعم أان فقال له هل إىل عمر فوفد في
تعرف رجال من أهل قرن يقال له أويس من أمره كذا ومن أمره كذا فقال اي أمري املؤمنني ما تذكر من شأن ذاك ومن 

صلى هللا عليه وسلم قال لنا إن رجال يقال ذاك فقال له عمر ثكلتك أمك أدركه مرتني أو ثالاث مث قال إن رسول هللا 
له أويس من قرن من أمره كذا ومن أمره كذا فلما قدم الرجل مل يبدأ أبحد قبله فدخل عليه فقال استغفر يل فقال ما 

بدا لك قال إن عمر قال يل كذا وكذا قال ما أان مبستغفر لك حىت جتعل يل ثالاث قال وما هن قال ال تؤذيين فيما بقي 
  خترب مبا قال لك عمر أحدا من الناس ونسي الثالثة وال

 
[ حدثنا أبو العباس أمحد بن زايد الفقيه ابلدامغان ثنا حممد بن أيوب أان أمحد بن عبد هللا بن يونس ثنا أبو  5721] 

أكثر  بكر بن عياش عن هشام عن احلسن قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يدخل اجلنة بشفاعة رجل من أميت
من ربيعة ومضر قال هشام فأخربين حوشب عن احلسن أنه أويس القرين قال أبو بكر بن عياش فقلت لرجل من قومه 

 أويس أبي شيء بلغ هذا قال فضل هللا يؤتيه من يشاء 
 

 بن [ أخربين أبو العباس قاسم بن القاسم السياري مبرو ثنا عبد هللا بن علي ثنا علي بن احلسن ثنا عبد هللا 5722] 
املبارك أان سفيان الثوري قال كان ألويس القرين رداء إذا جلس مس األرض وكان يقول اللهم إين اعتذر إليك من كل  

 كبد جائعة وجسد عار وليس يل إال ما على ظهري ويف بطين 
 

بارك أان يزيد بن [ أخربان أبو العباس السياري ثنا عبد هللا بن علي ثنا علي بن احلسن ثنا عبد هللا بن امل 5723] 
 يزيد البكري قال أويس القرين كن يف أمر هللا كأنك قتلت الناس كلهم 

 
[ حدثنا أمحد بن زايد الفقيه الدامغاين ثنا حممد بن أيوب أان أمحد بن يونس ثنا أبو األحوص حدثين  5724] 

م قال كيف أنتم اي أويس قال صاحب لنا قال جاء رجل من مراد إىل أويس القرين فقال السالم عليكم قال وعليك
احلمد هلل قال كيف الزمان عليكم قال ال تسأل الرجل إذا أمسى مل ير أنه يصبح وإذا أصبح مل ير أنه ميسي اي أخا 

مراد إن املوت مل يبق ملؤمن فرحا اي أخا مراد إن عرفان املؤمن حبقوق هللا مل تبق له فضة وال ذهبا اي أخا مراد إن قيام 
ر هللا مل يبق له صديقا وهللا إان لنأمرهم ابملعروف وننهاهم عن املنكر فيتخذوننا أعداء وجيدون على ذلك من املؤمن أبم

 الفاسقني أعواان حىت وهللا لقد يقذفوننا ابلعظائم ووهللا ال مينعين ذلك أن أقول ابحلق 
 

ثنا الوليد بن مسلم عن بن جابر حدثين  [ أخربين إمساعيل بن أمحد اجلرجاين أان أبو يعلى ثنا زهري بن حرب 5725] 
عطاء اخلراساين قال ذكروا احلج فقالوا ألويس القرين أما حججت قال ال قالوا ومل قال فسكت فقال رجل منهم 

 عندي راحلة وقال آخر عندي نفقة وقال آخر عندي جهاز فقبله منهم وحج به 
 

هللا بن معاوية السياري شيخ أهل احلقائق خبراسان رمحه هللا [ أخربان أبو العباس القاسم بن القاسم بن عبد  5726] 



قال أان أبو املوجه حممد بن عمرو بن املوجه الفزاري أان عبدان بن عثمان أان عبد هللا بن الشميط بن عجالن عن أبيه 
يكن يل هبا  أنه مسع أسلم العجلي يقول حدثين أبو الضحاك اجلرمي عن هرم بن حيان العبدي قال قدمت الكوفة فلم

هم إال أويس القرين أطلبه وأسأل عنه حىت سقطت عليه جالسا وحده على شاطئ الفرات نصف النهار يتوضأ ويغسل 
ثوبه فعرفته ابلنعت فإذا رجل حلم آدم شديد األدمة أشعر حملوق الرأس يعين ليس له مجة كث اللحية عليه إزار من 

ب املنظر جدا فسلمت عليه فرد علي ونظر إيل فقال حياك هللا من صوف ورداء من صوف بغري حذاء كبري الوجه مهي
رجل فمددت يدي إليه ألصافحه فأىب أن يصافحين وقال وأنت فحياك هللا فقلت رمحك هللا اي أويس وغفر لك كيف 

وأنت أنت رمحك هللا مث خنقتين الغرية من حيب إايه ورقيت له ملا رأيت من حاله ما رأيت حىت بكيت وبكى مث قال 
فرمحك هللا اي هرم بن حيان كيف أنت اي أخي من دلك علي قلت هللا قال ال إله إال هللا سبحان ربنا إن كان وعد ربنا 
ملفعوال حني مساين وهللا ما كنت رأيته قط وال رآين مث قلت من أين عرفتين وعرفت امسي واسم أيب فوهللا ما كنت رأيتك 

اخلبري عرفت روحي روحك حيث كلمت نفسي نفسك أن األرواح هلا أنفس   قط قبل هذا اليوم قال نبأين العليم
كأنفس األحياء إن املؤمنني يعرف بعضهم بعضا ويتحدثون بروح هللا وإن مل يلتقوا وإن مل يتكلموا ويتعارفوا وأن أنت 

ه عنك قال إين مل هبم الداير وتفرقت هبم املنازل قال قلت حدثين عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حبديث أحفظ
أدرك رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ومل تكن يل معه صحبة ولقد رأيت رجاال قد رأوه وقد بلغين من حديثه كما 

بلغكم ولست أحب أن أفتح هذا الباب على نفسي أن أكون حمداث أو قاضيا ومفتيا يف النفس شغل اي هرم بن حيان 
هللا امسعهن منك فإين أحبك يف هللا حبا شديدا وأدع بدعوات وأوص قال فقلت اي أخي أقرأ علي آايت من كتاب 

بوصية أحفظها عنك قال فأخذ بيدي على شاطئ الفرات وقال أعوذ ابهلل السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم 
ديث هللا الرمحن الرحيم قال فشهق شهقة مث بكى مكانه مث قال قال ريب تعاىل ذكره وأحق القول قوله وأصدق احل

حديثه وأحسن الكالم كالمه وما خلقنا السماوات واألرض وما بينهما العبني ما خلقنامها إال ابحلق حىت بلغ إىل من 
رحم هللا إنه هو العزيز الرحيم مث شهق شهقة مث سكت فنظرت إليه وأان أحسبه قد غشي عليه مث قال اي هرم بن حيان 

ا إىل اجلنة وإما إىل النار ومات آدم ومات حواء اي بن حيان ومات مات أبوك وأوشك أن متوت ومات أبو حيان فإم
نوح وإبراهيم خليل الرمحن اي بن حيان ومات موسى جني الرمحن اي بن حيان ومات داود خليفة الرمحن اي بن حيان 

طاب ومات حممد رسول الرمحن ومات أبو بكر خليفة املسلمني اي بن حيان ومات أخي وصفيي وصديقي عمر بن اخل
مث قال واعمراه رحم هللا عمر وعمر يومئذ حي وذلك يف آخر خالفته قال فقلت له رمحك هللا إن عمر بن اخلطاب 
بعد حي قال بلى إن تفهم فقد علمت ما قلت أان وأنت يف املوتى وكان قد كان مث صلى على النيب صلى هللا عليه 

بن حيان كتاب هللا واللقاء ابلصاحلني من املسلمني  وسلم ودعا بدعوات خفاف مث قال هذه وصييت إليك اي هرم
والصالة والسالم على النيب صلى هللا عليه وسلم ولقد نعيت على نفسي ونعيتك فعليك بذكر املوت فال يفارقن 

عليك طرفة وأنذر قومك إذا رجعت إليهم وانصح أهل ملتك مجيعا وأكدح لنفسك وإايي إايك أن تفارق اجلماعة 
وأنت ال تعلم فتدخل النار يوم القيامة قال مث قال اللهم إن هذا يزعم أنه حيبين فيك وزارين من أجلك  فتفارق دينك

اللهم عرفين وجهه يف اجلنة وأدخله علي زائرا يف دارك دار السالم واحفظه ما دام يف الدنيا حيث ما كان وضم عليه 
ه له واجعله ملا تعطيه من نعمتك من الشاكرين واجزه خري ضيعته ورضه من الدنيا ابليسري وما أعطيته من الدنيا فيسر 

اجلزاء استودعتك هللا اي هرم بن حيان والسالم عليك ورمحة هللا مث قال يل ال أراك بعد اليوم رمحك هللا فإين أكره 
 وال تطلبين الشهرة والوحدة أحب إيل ألين شديد الغم كثري اهلم ما دمت مع هؤالء الناس حيا يف الدنيا وال تسئل عين

وأعلم إنك مين على ابل ومل أرك ومل ترين فاذكرين وادع يل فإين سأذكرك وأدعو لك إن شاء هللا تعاىل انطلق ها هنا 



حىت أخذ ها هنا قال فحرصت على أن أسري معه ساعة فأىب علي ففارقته يبكي وأبكي قال فجعلت أنظر يف قفاه 
وسألت عنه فما وجدت أحدا خيربين عنه بشيء فرمحه هللا وغفر له حىت دخل يف بعض السكك فكم طلبته بعد ذلك 

 وما أتت علي مجعة إال وأان أراه يف منامي مرة أو مرتني أو كما قال 
 

[ حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا العباس بن حممد الدوري ثنا علي بن حكيم ثنا شريك قال ذكروا  5727] 
 مع علي بن أيب طالب رضى هللا تعاىل عنه يف الرجالة يف جملسه أويس القرين فقال قتل 

 
[ حدثين أبو بكر حممد بن أمحد بن ابلويه ثنا حممد بن عثمان بن أيب شيبة ثنا حيىي بن معني حدثين أبو  5728] 

عبيدة احلداد ثنا أبو مكني قال رأيت امرأة يف مسجد أويس القرين قالت كان جيتمع هو وأصحاب له يف مسجدهم 
يصلون ويقرؤون يف مصاحفهم فآتى غداءهم وعشاءهم ها هنا حىت يصلوا الصلوات قالت وكان ذلك دأهبم ما  هذا

شهدوا حىت غزوا فاستشهد أويس ومجاعة من أصحابه يف الرجالة بني يدي علي بن أيب طالب رضى هللا تعاىل عنهم 
 أمجعني 

 
د بن عبد السالم ثنا إسحاق بن إبراهيم ثنا عبد الوهاب [ حدثنا أبو زكراي حيىي بن حممد العنربي ثنا حمم 5729] 

الثقفي ثنا خالد احلذاء عن عبد هللا بن شقيق عن عبد هللا بن أيب اجلدعاء أنه مسع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
القرين يقول يدخل اجلنة بشفاعة رجل من أميت أكثر من بين متيم قال الثقفي قال هشام مسعت احلسن يقول إنه أويس 

 صحيح اإلسناد ومل خيرجاه 
 

 ذكر مناقب سهل بن حنيف األنصاري 
 وكنيته أبو اثبت رضى هللا تعاىل عنه 

 
[ حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن عبد اجلبار ثنا يونس بن بكري عن بن إسحاق يف تسمية  5730] 

يعة سهل بن حنيف بن واهب بن غامن بن ثعلبة بن من شهد بدرا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من بين ضب
 جمدعة بن احلارث بن عمرو وعمرو الذي يقال له جبدع 

 
[ أخربان أبو جعفر حممد بن حممد البغدادي ثنا أبو عالثة حممد بن عمرو بن خالد املصري ثنا أيب ثنا بن  5731] 

ر سهل بن حنيف بن واهب بن عكيم بن ثعلبة بن هليعة عن أيب األسود عن عروة يف تسمية من شهد بدرا من األنصا
 جمدعة بن احلارث بن عمرو وزعموا أنه يقال له جبدع 

 
[ أخربان أبو بكر بن إسحاق اإلمام أان إمساعيل بن قتيبة ثنا حممد بن عبد هللا بن منري قال سهل بن حنيف  5732] 

ثني وصلى عليه علي بن أيب طالب رضى هللا تعاىل بن واهب بن عكيم بن ثعلبة أبو اثبت مات ابلكوفة سنة مثان وثال
 عنهما 

 



[ حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن عبد هللا املنادي ثنا يونس بن حممد بن املؤدب ثنا عبد  5733] 
الواحد بن زايد ثنا عثمان بن حكيم حدثتنا الرابب جديت عن سهل بن حنيف قال مررت بسيل فدخلت فاغتسلت 

 فخرجت منه حمموما فنمي ذلك إىل النيب صلى هللا عليه وسلم فقال مروا أاب اثبت فليتصدق  فيه
 

[ حدثنا أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن بطة األصبهاين ثنا احلسن بن اجلهم ثنا احلسني بن الفرج ثنا حممد  5734] 
فر وحممد بن عون وسعد بن إبراهيم عن صاحل بن عمر ثنا موسى بن حممد بن إبراهيم التيمي عن أبيه وعبد هللا بن جع

عن عاصم بن عمر يف مؤاخاة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بني املهاجرين واألنصار من بين هاشم علي بن أيب 
طالب وسهل بن حنيف رضى هللا تعاىل عنهما قال بن عمر وشهد سهل بن حنيف بدرا وأحدا وثبت مع رسول هللا 

وم أحد حني انكشف الناس عنه وابيعه على املوت وجعل ينضح يومئذ ابلنبل عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ي
صلى هللا عليه وسلم فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم نبلوا سهال فإنه سهل قال وشهد أيضا اخلندق واملشاهد  

ىل عنه صفني قال بن عمر حدثين كلها مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وشهد مع علي بن أيب طالب رضى هللا تعا
عبد الرمحن بن عبد العزيز عن حممد بن أيب أمامة بن سهل عن أبيه قال مات سهل بن حنيف ابلكوفة بعد انصرافهم 

 من صفني سنة مثان وثالثني وصلى عليه أمري املؤمنني علي بن أيب طالب رضى هللا تعاىل عنه 
 

ي الصنعاين مبكة ثنا إسحاق بن إبراهيم أان عبد الرزاق أان بن عيينة عن [ أخربان أبو عبد هللا حممد بن عل 5735] 
إمساعيل بن أيب خالد عن الشعيب عن عبد هللا بن معقل أن عليا رضى هللا تعاىل عنه صلى على سهل بن حنيف فكرب 

 عليه ستا مث التفت إلينا فقال إنه من أهل بدر 
 

عنربي ثنا حممد بن إبراهيم العبدي ثنا حيىي بن عبد هللا بن بكري حدثين [ حدثنا أبو زكراي حيىي بن حممد ال 5736] 
حممد بن حيىي بن زكراي احلميدي ثنا العالء بن كثري حدثين أبو بكر بن عبد الرمحن بن املسور بن خمرمة حدثين أبو 

املشرك فيقع رأسه عن جسده  أمامة بن سهل قال قال يل أيب اي بين لقد رأيتنا يوم بدر وأن أحدان يشري بسيفه إىل رأس
 قبل أن يصل إليه صحيح اإلسناد ومل خيرجاه 

 
[ حدثنا أبو علي احلافظ أان إسحاق بن إبراهيم املصري ثنا أمحد بن صاحل ثنا سفيان بن عيينة عن عمرو  5737] 

الدم عن وجه  بن دينار عن عكرمة عن بن عباس قال دخل علي بسيفه على فاطمة رضى هللا تعاىل عنهما وهي تغسل
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال خذيه فلقد أحسنت به القتال فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إن كنت قد 

أحسنت القتال اليوم فلقد أحسن سهل بن حنيف وعاصم بن اثبت واحلارث بن الصمة وأبو دجانة هذا حديث 
 يرى هو أفضل منه صحيح على شرط البخاري ومل خيرجاه وفيه أتديب ملن 

 
[ حدثنا أبو علي احلسني بن علي احلافظ أان إسحاق بن إبراهيم املصري ثنا أمحد بن صاحل ثنا سفيان بن  5738] 

عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن بن عباس قال دخل علي رضى هللا تعاىل عنه على فاطمة رضى هللا تعاىل 
لى هللا عليه وسلم فذكر احلديث كما أمليته مسعت أاب علي احلافظ يقول عنها وهي تغسل الدم عن وجه رسول هللا ص

مل نكتبه موصوال إال عن أيب يعقوب إبسناده واملشهور من حديث بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة مرسال وإمنا 



 يعرف هذا املنت من حديث أيب معشر عن أيوب بن أيب أمامة بن سهل عن أبيه عن جده 
 

حدثنا أبو سعيد أمحد بن يعقوب الثقفي ثنا عمر بن حفص السدوسي ثنا عاصم بن علي ثنا أبو معشر  [ 5739] 
عن أيوب بن أيب أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه عن سهل بن حنيف قال جاء علي إىل فاطمة رضى هللا تعاىل 

 صلى هللا عليه وسلم إن  عنهما يوم أحد فقال أمسكي سيفي هذا فلقد أحسنت به الضرب اليوم فقال رسول هللا
 كنت أحسنت به القتال فقد أحسنه عاصم بن اثبت وسهل بن حنيف واحلارث بن الصمة 

 
[ حدثنا أبو جعفر أمحد بن عبيد هللا احلافظ هبمدان ثنا إبراهيم بن احلسني ثنا أبو اليمان أخربين شعيب  5740] 

كبار األنصار الذين شهدوا بدرا مع رسول هللا صلى هللا عن الزهري أخربين أبو أمامة بن سهل بن حنيف وكان من  
 عليه وسلم صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه 

 
[ أخربين أبو احلسن أمحد بن حممد بن سلمة العنزي حدثين عثمان بن سعيد الدارمي ثنا حيىي بن صاحل  5741] 

ن حنيف أن عامر بن ربيعة رجل من بين عدي بن  الوحاظي ثنا اجلراح بن املنهال عن الزهري عن أيب أمامة بن سهل ب
كعب رأى سهل بن حنيف مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يغتسل ابخلرار فقال وهللا ما رأيت كاليوم قط وال جلد 
خمبأة فلبط سهل وسقط فقيل اي رسول هللا هل لك يف سهل بن حنيف فدعا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عامر بن 

ظ عليه وقال مل يقتل أحدكم أخاه أو صاحبه أال يدعو ابلربكة اغتسل له فاغتسل له عامر فراح سهل وليس ربيعة فتغي
به أبس والغسل أن يؤتى بقدح فيه ماء فيدخل يديه يف القدح مجيعا ويهريق على وجهه من القدح مث يغسل فيه يده 

بيده اليسار فيفعل مثل ذلك مث يغسل صدره يف اليمىن ويغتسل من فيه يف القدح ويدخل يده فيغسل ظهره مث أيخذ 
القدح مث يغسل ركبته اليمىن يف القدح وأطراف أصابعه ويفعل ذلك ابلرجل اليسرى ويدخل داخل إزاره مث يغطي 

القدح قبل أن يضعه على األرض فيحثو منه ويتمضمض ويهريق على وجهه مث يصب على رأسه مث يلقي القدح من 
ن رضى هللا تعاىل عنهما على إخراج هذا احلديث خمتصرا كما حدثناه أبو العباس حممد بن ورائه قد اتفق الشيخا

يعقوب ثنا حبر بن نصر ثنا عبد هللا بن وهب أخربين يونس عن بن شهاب قال أخربين أبو أمامة بن سهل بن حنيف أن 
ما رأيت كاليوم قط وال جلد خمبأة  عامر بن ربيعة مر على سهل بن حنيف األنصاري وهو يغتسل يف اخلرار فقال وهللا

فلبط سهل فأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقيل له اي رسول هللا هل لك يف سهل بن حنيف فقال رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم هل تتهمون به من أحد فقالوا نعم مر به عامر بن ربيعة فتغيظ عليه وقال أال بركت اغتسل له 

سهل مع الركب قال احلاكم فأما اجلراح بن املنهال فإنه أبو العطوف اجلزري وليس من شرط  فاغتسل له عامر فراح
الصحيح وإمنا أخرجت هذا احلديث لشرح الغسل كيف هو وهو غريب جدا مسندا عن رسول هللا صلى هللا عليه 

 وسلم وقد أتى عبد هللا بن وهب على أثر حديثه هذا إبسناد آخر بزايدات فيه 
 

[ حدثناه أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حبر بن نصر ثنا بن وهب أخربين يوسف بن طهمان عن حممد بن  5742] 
أيب أمامة بن سهل بن حنيف أنه مسع أابه يقول اغتسل أيب سهل بن حنيف فنزع جبة كانت عليه يوم حنني حني هزم 

فقال له عامر بن ربيعة ما رأيت كاليوم قط  هللا العدو وعامر بن ربيعة ينظر قال وكان سهل رجال أبيض حسن اخللق
ونظر إليه فأعجبه حسنه حني طرح جبته فقال وال جارية يف سرتها أبحسن جسدا من جسد سهل بن حنيف فوعك 



سهل مكانه واشتد وعكه فأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فأخربه أن سهل بن حنيف وعك وأنه غري رائح معك 
 عليه وسلم فأخربوه ابلذي كان من شأن عامر فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على ما فأاته رسول هللا صلى هللا

يقتل أحدكم أخاه أال بركت إن العني حق توضأ له مث قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا رأى أحدكم شيئا يعجبه 
 فليربك فإن العني حق هذه الزايدات يف احلديثني مجيعا مما مل خيرجاه 

 
[ حدثين حممد بن صاحل بن هانئ ثنا حممد بن أمحد بن أنيس القرشي ثنا أبو عاصم أان بن جريج أخربين  5743] 

عبد الكرمي بن أيب املخارق عن الوليد بن أيب مالك رجل من عبد القيس عن حممد بن قيس موىل سهل بن حنيف عن 
ل يل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنت رسويل إىل سهل بن حنيف أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حدثه قال قا

مكة فأقرأهم مين السالم وقل هلم أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أيمركم بثالث ال حتلفوا آبابئكم وإذا خلومت فال 
 تستقبلوا القبلة وال تستدبروها وال تستنجوا بعظم وال ببعر 

 
 تعاىل عنه ذكر مناقب خوات بن جبري األنصاري رضى هللا 

[ أخربان أبو جعفر حممد بن حممد بن عبد هللا البغدادي ثنا أبو عالثة حممد بن عمرو بن خالد ثنا أيب ثنا  5744] 
بن هليعة عن أيب األسود عن عروة قال خوات بن جبري بن النعمان بن امرئ القيس وهو الربك بن ثعلبة بن عمرو بن 

 سلم يوم بدر سهمه وأجره عوف ضرب له رسول هللا صلى هللا عليه و 
 

[ حدثنا أبو جعفر حممد بن صاحل بن هانئ ثنا حممد بن حممد بن رجاء ثنا اجلراح بن خملد ثنا وهيب بن  5745] 
 جرير ثنا أيب قال مسعت زيد بن أسلم حيدث عن خوات بن جبري أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال له اي أاب عبد هللا 

 
ن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق الثقفي أخربين أبو يونس ثنا إبراهيم بن املنذر قال خوات [ أخربين حممد ب 5746] 

بن جبري بن النعمان بن أمية بن الربك بن امرئ القيس بن ثعلبة بن عمرو بن عوف بن مالك مات ابملدينة سنة أربعني 
 وهو بن أربع وسبعني سنة 

 
العتكي ثنا احلسني بن الفضل ثنا عبد العزيز بن حيىي عن سفيان [ أخربين حممد بن القاسم بن عبد الرمحن  5747] 

بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن بن عباس أن النيب صلى هللا عليه وسلم بعث خوات بن جبري إىل بين 
 قريظة على فرس له يقال له اجلناح صحيح على شرط البخاري ومل خيرجاه 

 
يعقوب الثقفي ثنا موسى بن زكراي ثنا خليفة بن خياط ثنا عبد هللا بن صاحل بن [ حدثنا أبو سعيد أمحد بن  5748] 

إسحاق بن صاحل بن خوات بن جبري قال حدثين أيب عن أبيه عن جده خوات بن جبري عن النيب صلى هللا عليه وسلم 
  مات سنة أربعني قال ما أسكر كثريه فقليله حرام قال عبد هللا بن صاحل بن إسحاق عن آابئه أن خوات بن جبري

 
[ حدثنا أبو عبد هللا األصبهاين ثنا احلسن بن اجلهم ثنا احلسني بن الفرج ثنا حممد بن عمر أخربين عبد  5749] 

امللك بن أيب سليمان عن خوات بن صاحل عن أبيه قال وأنبأ أبو بكر بن عبد هللا بن أيب سربة عن املسور بن رفاعة 



بن جبري ممن خرج مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إىل بدر فلما كان ابلروحاء عن عبد هللا بن مكنف أن خوات 
أصابه نصيل حجر فكسر ساقه فرده رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إىل املدينة وضرب له بسهم وأجره فكان كمن 

ل بن عمر وحدثين شهدها قالوا وشهد خوات أحدا واخلندق واملشاهد كلها مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قا
صاحل بن خوات بن صاحل عن أهله قالوا مات خوات بن جبري ابملدينة يف سنة أربعني وهو بن أربع وسبعني سنة وكان 

 ربعة من الرجال 
 

[ حدثنا أمحد بن يعقوب الثقفي ثنا موسى بن زكراي التسرتي ثنا شباب بن خياط قال أخربان عبد هللا بن  5750] 
وات بن جبري عن أبيه عن جده قال قال أيب خوات بن جبري مرضت فعادين النيب صلى هللا إسحاق بن صاحل بن خ

عليه وسلم فلما برأت قال صح جسمك اي خوات ف هلل تعاىل مبا وعدته قلت وما وعدت هللا شيئا قال إنه ليس من 
 مريض ميرض إال نذر شيئا أو نوى فف هلل عز وجل مبا وعدته 

 
 سالم اإلسرائيلي رضى هللا تعاىل عنه  ذكر مناقب عبد هللا بن

[ مسعت أاب العباس حممد بن يعقوب يقول مسعت العباس بن حممد الدوري يقول مسعت حيىي بن معني يقول   5751] 
 كان اسم عبد هللا بن سالم احلصني فسماه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عبد هللا 

 
جعفر بن رستة ثنا سليمان بن داود الشاذكوين ثنا حممد بن عمر  [ حدثنا حممد بن أمحد بن بطة ثنا أبو 5752] 

قال عبد هللا بن سالم يكىن أاب يوسف وكان امسه قبل اإلسالم احلصني فلما أسلم مساه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
بين عوف بن عبد هللا وهو من بين إسرائيل من ولد يوسف بن يعقوب عليهما الصالة والسالم وحليف للقواقلة من 

 اخلزرج وتويف عبد هللا بن سالم ابملدينة يف أقاويل مجيعهم سنة ثالث وأربعني يف خالفة معاوية 
 

[ أخربين خلف بن حممد الكرابيسي ببخارا ثنا حممد بن حريث ثنا عمرو بن علي عن حيىي بن سعيد قال   5753] 
ومات سنة ثالث وأربعني قد اتفق الشيخان رضى هللا كان والء عبد هللا بن سالم لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

تعاىل عنهما على حديث سعد بن أيب وقاص أن النيب صلى هللا عليه وسلم مل يقل ألحد ميشي على وجه األرض أنه 
 من أهل اجلنة غري عبد هللا بن سالم 

 
بن علي بن شقيق ثنا الفضل بن خالد  [ أخربان أبو أمحد بكر بن حممد الصرييف مبرو ثنا أبو املوجه ثنا حممد 5754] 

ثنا عبيد هللا بن سليمان عن الضحاك يف قوله عز وجل } وشهد شاهد من بين إسرائيل على مثله { قال الشاهد عبد 
 هللا بن سالم وكان من األخيار من علماء بين إسرائيل 

 
ثنا احلسن بن سفيان ثنا أبو بكر بن أيب  [ أخربان اإلمام أبو الوليد حسان بن حممد وأبو بكر بن قريش قاال 5755] 

شيبة وقتيبة بن سعيد قاال ثنا جرير عن األعمش عن سليمان بن مسهر عن خرشة بن احلر قال كنت جالسا يف حلقة 
يف مسجد املدينة فيها شيخ حسن اهليئة وهو عبد هللا بن سالم قال فجعل حيدثهم حديثا حسنا فلما قام قال القوم 

إىل رجل من أهل اجلنة فلينظر إىل هذا قلت وهللا ألتبعنه فألعلمن مكان بيته فتبعته فانطلق حىت كاد  من سره أن ينظر



أن خيرج من املدينة مث دخل منزله فاستأذنت عليه فأذن يل فقال ما حاجتك اي بن أخي قلت له مسعت القوم يقولون  
دثك مم قالوا قالوا ذلك إين بينما أان انئم إذ أاتين كذا وكذا فأعجبين أن أكون معك قال هللا أعلم أبهل اجلنة وسأح

رجل فقال يل قم فأخذ بيدي فانطلقت معه فإذا أان جبواد عن مشايل فأخذت آلخذ فيها فقال يل ال أتخذ فيها فإهنا 
دت طريق أهل الشمال فإذا جواد منهج عن مييين فقال يل خذ ها هنا فإذا أان جببل فقال يل اصعد قال فجعلت إذا أر 

أن أصعد خررت على أسيت قال حىت فعلت ذلك مرارا قال مث انطلق حىت أتى يب عمودا رأسه يف السماء وأسفله يف 
األرض يف أعاله حلقة فقال يل اصعد فوق هذا قال قلت كيف أصعد ورأسه يف السماء قال فأخذ بيدي فزجل يب 

ه وسلم فقصصتها عليه فقال أما الطريق اليت رأيت عن فإذا أان متعلق ابحللقة حىت أصبحت فأتيت النيب صلى هللا علي
يسارك فهي طريق أهل الشمال وأما الطريق اليت عن ميينك فهي طريق أهل اليمن وأما العروة فهي عروة اإلسالم فلن 

 تزال متمسكا هبا حىت متوت هذا حديث صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه 
 

عقوب ثنا حممد بن عوف بن سفيان ثنا أبو املغرية عبد القدوس بن احلجاج [ حدثنا أبو العباس حممد بن ي 5756] 
ثنا صفوان بن عمرو حدثين عبد الرمحن بن جبري بن نفري عن أبيه عن عوف بن مالك األشجعي قال انطلق النيب 

يشهدون أن ال إله صلى هللا عليه وسلم وأان معه حىت دخلنا كنيسة اليهود فقال اي معشر اليهود أروين اثين عشر رجال 
إال هللا وأن حممدا رسول هللا حيط هللا عن كل يهودي حتت أدمي السماء الغضب الذي غضب عليهم قال فأسكتوا ما 
أجابه منهم أحد مث رد عليهم فلم جيبه منهم أحد فقال أبيتم فوهللا ألان احلاشر وأان العاقب وأان النيب املصطفى آمنتم 

ه حىت كدان أن خنرج فإذا رجل من خلفنا يقول كما أنت اي حممد فقال ذلك الرجل أي أو كذبتم مث انصرف وأان مع
رجل تعلموين فيكم اي معشر اليهود قالوا وهللا ما نعلم أنه كان فينا رجل أعلم بكتاب هللا منك وال أفقه منك وال من 

جتدونه يف التوراة فقالوا كذبت مث ردوا أبيك قبلك وال من جدك قبل أبيك قال فإين أشهد له ابهلل أنه نيب هللا الذي 
عليه قوله وقالوا فيه شرا فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كذبتم لن يقبل قولكم أما آنفا فتثنون عليه من اخلري ما 

ه أثنيتم وأما إذا آمن فكذبتموه وقلتم فيه ما قلتم فلن يقبل قولكم قال فخرجنا وحنن ثالثة رسول هللا صلى هللا علي
وسلم وأان وعبد هللا بن سالم وأنزل هللا تعاىل فيه قل أرأيتم إن كان من عند هللا وكفرمت به اآلية صحيح على شرط 

 الشيخني ومل خيرجاه إمنا اتفقا على حديث محيد عن أنس أي رجل عبد هللا بن سالم فيكم خمتصرا 
 

ثين سامل بن إبراهيم صاحب املصاحف ثنا [ حدثين حممد بن صاحل بن هانئ ثنا احلسني بن الفضل حد 5757] 
عكرمة بن عمار ثنا حممد بن القاسم عن عبد هللا بن حنظلة أن عبد هللا بن سالم مر يف السوق وعلى رأسه حزمة 

حطب فقال ادفع به الكرب إين مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول ال يدخل اجلنة من كان يف قلبه مثقال حبة 
  صحيح اإلسناد ومل خيرجاه يف ذكر عبد هللا بن سالم من خردل من كرب

 
[ حدثنا الشيخ اإلمام أبو بكر بن إسحاق أان عبيد بن شريك ثنا حيىي بن بكري حدثين الليث عن معاوية  5758] 

أاب  بن صاحل عن ربيعة بن يزيد عن أيب إدريس اخلوالين عن يزيد بن عمرية قال ملا حضر معاذ بن جبل املوت قيل له اي
عبد الرمحن أوصنا قال أجلسوين مث قال إن العلم واإلميان مكاهنما من ابتغامها وجدمها يقوله ثالث مرات والتمسوا 

العلم عند أربعة رهط عومير أيب الدرداء وعند سلمان الفارسي وعند عبد هللا بن مسعود وعند عبد هللا بن سالم الذي  
صلى هللا عليه وسلم يقول إنه عاشر عشرة يف اجلنة صحيح اإلسناد ومل  كان يهوداي مث أسلم فإين مسعت رسول هللا



 خيرجاه 
 

[ حدثنا حيىي بن منصور القاضي ثنا علي بن عبد العزيز ثنا حجاج بن منهال ثنا محاد بن سلمة ثنا عاصم  5759] 
نها ففضل منها فضلة بن هبدلة عن مصعب بن سعد عن أبيه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أيت بقصعة فأكل م

فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم جييء رجل من هذا الفج من أهل اجلنة فيأكل هذه قال سعد وكنت تركت عمريا 
 أخي يتوضأ فقلت هو عمري فجاء عبد هللا بن سالم فأكلها صحيح اإلسناد ومل خيرجاه 

 
 ه ذكر مناقب سلمة بن سالمة بن وقش األنصاري رضى هللا تعاىل عن

[ حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن عبد اجلبار ثنا يونس بن بكري عن بن إسحاق قال سلمة  5760] 
بن سالمة بن وقش بن زغبة بن زعوراء بن عبد األشهل بن مجح بن جشم بن احلارث بن اخلزرج بن عمرو بن مالك 

 بن أوس 
 

ي ثنا أبو عالثة ثنا أيب ثنا بن هليعة عن أيب األسود عن عروة يف [ أخربان أبو جعفر حممد بن حممد البغداد 5761] 
 تسمية من شهد العقبة من األنصار مث من األوس مث من بين عبد األشهل سلمة بن وقش شهد بدرا 

 
[ حدثنا أبو عبد هللا األصبهاين ثنا حممد بن عبد هللا بن رستة ثنا سليمان بن داود ثنا حممد بن عمر قال  5762] 
سلمة بن سالمة بن وقش ويكىن أاب عوف شهد العقبة األوىل والعقبة اآلخرة مع السبعني يف قول مجيعهم وقال و 

أبمجعهم شهد سلمة بدرا وأحدا واخلندق واملشاهد كلها مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ومات سنة مخس وأربعني 
 وهو بن سبعني سنة ودفن ابملدينة 

 
ن يعقوب الثقفي ثنا موسى بن زكراي التسرتي ثنا شباب بن خياط قال مات أبو عوف [ أخربان أمحد ب 5763] 

 سلمة بن سالمة بن وقش سنة مخس وأربعني ودفن ابملدينة رضى هللا تعاىل عنه 
 

[ أخربان احلسني بن علي التميمي ثنا أمحد بن حممد بن احلسني ثنا عمرو بن زرارة ثنا زايد بن عبد هللا عن  5764] 
د بن إسحاق عن صاحل بن إبراهيم بن عبد الرمحن بن عوف عن حممود بن لبيد عن سلمة بن سالمة بن وقش حمم

قال كان لنا جار من يهود يف بين عبد األشهل قال فخرج علينا يوما من بيته حىت وقف على بين عبد األشهل قال 
امة والبعث واحلساب وامليزان واجلنة والنار سلمة وأان يومئذ حدث علي بردة يل مضطجع فيها بفناء أهلي فذكر القي

قال فقال ذلك يف أهل يثرب والقوم أصحاب أواثن ال يرون بعثا كائنا عند املوت فقالوا له وحيك أترى هذا كائنا اي 
 فالن إن الناس يبعثون بعد موهتم إىل جنة وانر وجيزون فيها أبعماهلم قال نعم والذي حيلف به قالوا اي فالن وحيك ما

آية ذلك قال نيب مبعوث من حنو هذه البالد وأشار بيده إىل مكة قالوا ومىت نراه قال فنظر إيل وأان أصغرهم سنا فقال 
أن يستنفذ هذا الغالم عمره يدركه قال سلمة فوهللا ما ذهب الليل والنهار حىت بعث هللا تبارك وتعاىل رسول هللا صلى 

ا به وكفر بغيا وحسدا فقلنا له وحيك اي فالن ألست الذي قلت لنا فيه ما هللا عليه وسلم وهو حي بني أظهران فآمن
 قلت قال بلى ولكنه ليس به صحيح على شرط مسلم ومل خيرجاه 



 
[ أخربان أبو عبد هللا حممد بن عبد هللا الزاهد األصبهاين ثنا حممد بن إمساعيل السلمي ثنا عبد هللا بن صاحل  5765] 

بن جبرية بن حممود بن أيب جبرية األنصاري من بين عبد األشهل عن أبيه جبرية بن حممود  حدثين الليث حدثين زيد
عن سلمة بن سالمة بن وقش صاحب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنه دخل على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

ولكن رأيت رسول هللا صلى على وضوء فأكلوا مث خرجوا فتوضأ سلمة فقال له جبرية أمل تكن على وضوء قال بلى 
هللا عليه وسلم وخرجنا من دعوة دعينا هلا ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم على وضوء فأكل مث توضأ فقلت له أمل 
تكن على وضوء اي رسول هللا قال بلى ولكن األمر حيدث وهذا مما قد حدث قال الليث بن سعد فحدثين زيد بن 

جده سلمة كان آخر أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم وفاة إال أن يكون أنس  جبرية عن أبيه جبرية بن حممود أن
 بن مالك فإنه بقي بعده 

 
[ أخربين اإلمام أبو الوليد وأبو بكر بن أيب فديك حدثين بن أيب حبيبة عن عون بن سلمة بن عون بن  5766] 

قال اللهم اغفر لألنصار وألبناء األنصار  سلمة بن سالمة بن وقش عن أبيه عن جده أن النيب صلى هللا عليه وسلم
 وملوايل األنصار 

 
[ حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن عبد اجلبار ثنا يونس بن بكري عن بن إسحاق حدثين  5767] 

ثة ثنا يزيد بن رومان وعاصم بن عمر بن قتادة عن عروة بن الزبري وأخربان أبو جعفر البغدادي واللفظ له ثنا أبو عال
أيب ثنا بن هليعة عن أيب األسود عن عروة قال لقي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم رجال من أهل البادية وهو يتوجه إىل 

بدر لقيه ابلروحاء فسأله القوم عن خرب الناس فلم جيدوا عنده خربا فقالوا له سلم على رسول هللا صلى هللا عليه 
نعم قال األعرايب فإن كنت رسول هللا فأخربين ما يف بطن انقيت هذه فقال له سلمة وسلم فقال أوفيكم رسول هللا قالوا 

بن سالمة بن وقش وكان غالما حداث ال تسأل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أان أخربك نزوت عليها ففي بطنها 
 صلى هللا عليه سخلة منك فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فحشت على الرجل اي سلمة مث أعرض رسول هللا

وسلم عن الرجل فلم يكلمه كلمة حىت قفلوا واستقبلهم املسلمون ابلروحاء يهنؤوهنم فقال سلمة بن سالمة اي رسول 
هللا ما الذي يهنؤونك وهللا إن رأينا عجائز صلعا كالبدن املعلقة فنحرانها فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إن 

 األشراف صحيح اإلسناد وإن كان مرسال وفيه منقبة شريفة لسلمة بن سالمة لكل قوم فراسة وإمنا يعرفها 
 

 ذكر مناقب عاصم بن عدي األنصاري رضى هللا تعاىل عنه 
[ أخربان أبو جعفر حممد بن أمحد البغدادي ثنا حممد بن عمرو بن خالد احلراين ثنا أيب ثنا بن هليعة ثنا أبو  5768] 

بن عدي بن اجلد بن عجالن يوم بدر فرده رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وضرب  األسود عن عروة قال خرج عاصم
 له بسهم مع أصحاب بدر 

 
[ حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن عبد اجلبار ثنا يونس بن بكري عن بن إسحاق قال وخرج  5769] 

بد بن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن عاصم بن عدي بن اجلد بن عجالن بن ضبيعة وهو من بلي حليف لبين ع
 عوف بن مالك بن األوس إىل بدر فرده رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وضرب له بسهمه 



 
[ وحدثناه حممد بن أمحد بن بطة ثنا احلسن بن اجلهم ثنا احلسني بن الفرج ثنا حممد بن عمر قال وعاصم  5770] 

عة بن حرام بن جعل بن عمرو بن خثيم بن ودم بن ذبيان بن مهيم بن بن عدي بن اجلد بن عجالن بن حارثة بن ضبي
هتم بن بلي بن عمرو بن احلاف بن قضاعة وكان يكىن أاب عمرو ويقال أبو عبد هللا قال بن عمر وحدثنا أبو بكر بن 

ن عبد الرمحن بن عبد هللا بن أيب سربة عن املسور بن رفاعة عن عبد هللا بن مكنف وثنا أفلح بن سعيد بن عبد هللا ب
قيس عن أيب البداح عن عاصم بن عدي أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ملا أراد اخلروج إىل بدر خلف عاصم بن 
عدي على قباء وأهل العالية لشيء بلغه عنهم فضرب له بسهم وأجره فكان ممن شهدها قال بن عمر وشهد عاصم 

 صلى هللا عليه وسلم وكان عاصم إىل القصر ما هو ومات سنة بن عدي أحدا واخلندق واملشاهد كلها مع رسول هللا
 مخس وأربعني يف خالفة معاوية وهو بن مخس عشرة ومائة 

 
[ حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا العباس بن حممد الدوري ثنا أمحد بن خباب ثنا عيسى بن يونس  5771] 

بن عاصم بن عدي عن أبيه عن جده قال اشرتيت أان وأخي  عن سعيد بن عثمان السلويل عن عاصم بن أيب البداح
مائة سهم من سهام حنني فبلغ ذلك النيب صلى هللا عليه وسلم فقال اي عاصم ما ذئبان عاداين أصااب فريسة غنم 

أضاعها رهبا أبفسد فيها من حب املال والشرف لديه احلديث مشهور لعاصم عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هو 
 ي الذ

 
[ حدثناه أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن عبد هللا بن عبد احلكم أان بن وهب أن مالكا حدثه عن  5772] 

عبد هللا بن أيب بكر بن حممد بن عمرو بن حزم عن أبيه أن أاب البداح بن عاصم بن عدي عن أبيه أن رسول هللا صلى 
رمون يوم النحر مث يرمون من الغد مث يرمون يوم النفر صحيح اإلسناد هللا عليه وسلم رخص لرعاء اإلبل يف البيتوتة ي
 جوده مالك بن أنس وزلق غريه فيه ومل خيرجاه 

 
[ فسمعت أاب العباس حممد بن يعقوب يقول مسعت العباس بن حممد الدوري يقول مسعت حيىي بن معني  5773] 

أنس عن عبد هللا بن أيب بكر عن أبيه عن أيب البداح يقول يف حديث أيب البداح بن عاصم بن عدي يرويه مالك بن 
بن عاصم بن عدي عن أبيه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم رخص للرعاء أن يرموا يوما ويرعوا يوما قال حيىي وهذا 
خطأ إمنا هو كما قال مالك قال حيىي وكان سفيان إذا حدثنا هبذا احلديث قال ذهب علي يف هذا احلديث شيء قال 

 احلاكم وقد أسند أبو البداح بن عاصم بن عدي عن أبيه 
 

[ حدثناه أبو بكر إمساعيل بن حممد الفقيه ابلري ثنا أبو حامت الرازي ثنا حممد بن عائذ الدمشقي ثنا الوليد  5774] 
ه وسلم بن مسلم عن عبد هللا بن يزيد عن أيب البداح بن عاصم بن عدي عن أبيه قال قدم رسول هللا صلى هللا علي

 املدينة يوم اإلثنني الثنيت عشرة ليلة خلت من شهر ربيع األول فأقام ابملدينة عشر سنني 
 

 ذكر مناقب زيد بن اثبت 
 كاتب النيب صلى هللا عليه وسلم 



 
[ حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن عبد اجلبار ثنا يونس بن بكري عن بن إسحاق فيمن شهد  5775] 

يد بن اثبت بن الضحاك بن لوذان بن عمرو بن عبد عوف بن غنم بن مالك بن النجار وكان فيمن ينقل اخلندق ز 
 الرتاب يومئذ مع املسلمني 

 
[ حدثنا أبو بكر حممد بن ابلويه ثنا إبراهيم بن إسحاق احلريب ثنا مصعب بن عبد هللا الزبريي قال أبو  5776] 

لضحاك بن زيد بن لوذان بن عمرو بن عبد عوف بن غنم بن مالك بن سعيد ويقال أبو خارجة زيد بن اثبت بن ا
 النجار األنصاري تويف سنة مخس وأربعني 

 
[ أخربان الشيخ أبو بكر بن إسحاق ثنا إمساعيل بن قتيبة ثنا حممد بن عبد هللا بن منري قال ومات أبو سعيد  5777] 

 زيد بن اثبت بن الضحاك سنة مخس وأربعني 
 

ثنا أبو عبد هللا األصبهاين ثنا احلسن بن اجلهم ثنا احلسني بن الفرج ثنا حممد بن عمر حدثين إبراهيم [ حد 5778] 
بن حممد بن عبد الرمحن بن سعد بن زرارة عن حيىي بن عبد هللا بن عبد الرمحن بن سعد بن زرارة قال قال زيد بن 

 صلى هللا عليه وسلم خبمس سنني فقدم رسول اثبت كانت وقعة بعاث وأان بن ست سنني وكانت قبل هجرة رسول هللا
هللا صلى هللا عليه وسلم املدينة وأان بن إحدى عشرة سنة وأيت يب إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقالوا غالم من 
اخلزرج قد قرأ ست عشرة سورة فلم أجز يف بدر وال أحد وأجزت يف اخلندق قال بن عمر وكان زيد بن اثبت يكتب 

ابني مجيعا كتاب العربية وكتاب العربانية وأول مشهد شهده زيد بن اثبت مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الكت
اخلندق وهو بن مخسة عشر سنة وكان فيمن ينقل الرتاب يومئذ مع املسلمني فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أما 

حزم فأخذ سالحه وهو ال يشعر فقال رسول هللا صلى هللا  أنه نعم الغالم وغلبته عيناه يومئذ فرقد فجاء عمارة بن
عليه وسلم اي أاب رقاد منت حىت ذهب سالحك مث قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من له علم بسالح هذا الغالم 

خذ فقال عمارة بن حزم أان اي رسول هللا أخذته فرده فنهى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن يروع املؤمن وأن يؤ 
متاعه العبا وجدا وكانت راية بين مالك بن النجار يف تبوك مع عمارة بن حزم فأدركه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
فأخذها منه فدفعها إىل زيد بن اثبت فقال عمارة اي رسول هللا بلغك عين شيء قال ال ولكن القرآن يقدم وكان زيد 

ن اثبت وابنه إمساعيل صغري مل يسمع منه شيئا واختلف يف وقت أكثر أخذا منك للقرآن قال بن عمر ومات زيد ب
وفاته قال بن عمر والذي عندان أنه مات ابملدينة سنة مخس وأربعني وهو بن ست ومخسني سنة وصلى عليه مروان بن 

 احلكم 
 

 قال زيد بن [ أخربان بصحته احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا حممد بن أمحد بن الرباء ثنا علي بن املديين 5779] 
اثبت بن الضحاك بن زيد بن لوذان بن عمرو بن عبد عوف بن غنم بن مالك بن النجار مات سنة أربع أو مخس 

 وأربعني 
 

[ فحدثناه أبو عبد هللا األصبهاين ثنا حممد بن عبد هللا بن رستة ثنا سليمان بن داود حدثين حممد بن عمر  5780] 



بن حيىي بن خارجة بن زيد عن أبيه قال تويف أيب زيد بن اثبت قبل أن تصفر  حدثين إمساعيل بن مصعب عن إبراهيم
الشمس وكان من رأيي دفنه قبل أن أصبح فجاءت األنصار فقالت ال يدفن إال هنارا ليجتمع له الناس فسمع مروان 

ثالاث األوىل ابملاء األصوات فأقبل ميشي حىت دخل علي فقال عزمية مين أن ال يدفن حىت يصبح فلما أصبحنا غسلناه 
والثانية ابملاء والسدر والثالثة ابملاء والكافور وكفناه يف ثالثة أثواب أحدها برد كان كساه إايه معاوية وصلينا عليه بعد 

 طلوع الشمس وصلى عليه مروان بن احلكم وأرسل إليه مروان جبزور فنحرت وأطعم الناس والنساء بكني ثالاث 
 

أبو الوليد وأبو بكر بن قريش قاال ثنا احلسن بن سفيان ثنا قتيبة بن سعيد ثنا جرير عن  [ حدثنا اإلمام 5781] 
األعمش عن اثبت بن عبيد عن زيد بن اثبت قال قال يل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أحتسن السراينية فقلت ال 

تيه كتب ال يشتهي أن يطلع عليها إال قال فتعلمها فإنه أيتينا كتب فتعلمتها يف سبعة عشر يوما قال األعمش كانت أت
 من يثق به صحيح إن كان اثبت بن عبيد مسعه من زيد بن اثبت ومل خيرجاه 

 
[ أخربين حممد بن يعقوب احلافظ ثنا حممد بن إسحاق الثقفي ثنا عبيد هللا بن سعيد ثنا حيىي بن سعيد عن  5782] 

 ة بن الفاكه قال قلت لزيد بن اثبت اي أاب خارجة أيب جعفر اخلطمي حدثين خايل عبد الرمحن عن جدي عتب
 

[ أخربان أبو عبد هللا حممد بن علي القاضي ثنا احلارث بن أيب أسامة ثنا روح بن عبادة ثنا أبو عامر اخلزاز  5783] 
 عن علي بن زيد عن سعيد بن املسيب قال شهدت جنازة زيد بن اثبت فلما دفن يف قربه وذكر احلديث 

 
حدثنا علي بن محشاذ العدل ثنا أبو املثىن وحممد بن أيوب قاال ثنا مسدد ثنا عبد الوهاب الثقفي ثنا [  5784] 

خالد احلذاء عن أيب قالبة عن أنس بن مالك قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ارحم أميت أبميت أبو بكر 
أيب بن كعب وأفرضهم زيد بن اثبت وأعلمهم وأشدهم يف أمر هللا عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقرؤهم لكتاب هللا 

ابحلالل واحلرام معاذ إال أن لكل أمة أمينا وأن أمني هذه األمة أبو عبيدة بن اجلراح هذا إسناد صحيح على شرط 
الشيخني ومل خيرجاه هبذه السياقة وإمنا اتفقا إبسناده هذا على ذكر أيب عبيدة فقط وقد ذكرت علته يف كتاب 

 التلخيص 
 

[ أخربين أبو عبد الرمحن حممد بن عبد هللا التاجر ثنا أبو حامت الرازي ثنا حممد بن عبد هللا بن املثىن  5785] 
األنصاري ثنا حممد بن عمرو عن أيب سلمة عن بن عباس أنه أخذ بركاب زيد بن اثبت فقال له تنح اي بن عم رسول 

وعلمائنا صحيح اإلسناد على شرط مسلم ومل خيرجاه كان من هللا صلى هللا عليه وسلم فقال إان هكذا نفعل بكربائنا 
حكم مناقب زيد بن اثبت أن أبدأ فيه حبديث مجع القرآن فإنه له مناقب كثرية لكن الشيخني رضى هللا تعاىل عنهما 

 قد اتفقا على إخراجه فلذلك تركته 
 

 ذكر مناقب يعلى بن منية رضى هللا تعاىل عنه 
حممد بن أمحد بن ابلويه ثنا إبراهيم بن إسحاق احلريب ثنا مصعب بن عبد هللا الزبريي  [ حدثين أبو بكر 5786] 

قال ومن حلفاء بين نوفل بن عبد مناف يعلى بن منية ومنية أمه وهي منية بنت غزوان بن جابر من بين مازن وأبوه 



 أمية بن أيب عبيد بن مهام بن احلارث بن بكر 
 

د بن يعقوب يقول مسعت العباس بن حممد الدوري يقول مسعت حيىي بن معني يقول [ مسعت أاب العباس حمم 5787] 
 يعلى بن أمية أمية أبوه ومنية أمه 

 
[ حدثين أبو بكر حممد بن عبد هللا الشيباين يقول مسعت أاب حامت السلمي يقول مسعت مسلم بن احلجاج  5788] 

مسلم رمحه هللا حيىي بن معني يف هذا فإين مسعت أاب العباس يقول أبو املرازم يعلى بن أمية الثقفي له صحبة خالف 
حممد بن يعقوب يقول مسعت العباس يقول مسعت حيىي يقول كنية يعلى بن أمية الثقفي أبو املرازم وقد روى عن يعلى 

 بن أمية ثالثة من ولده صفوان وعثمان وعبد الرمحن 
 

ريك ثنا سعيد بن أيب مرمي أان حيىي بن أيوب عن عقيل عن [ حدثنا علي بن محشاذ العدل ثنا عبيد بن ش 5789] 
بن شهاب قال أخربين عمرو بن عبد الرمحن بن أمية أن أابه أخربه أن يعلى قال كلمت رسول هللا صلى هللا عليه 

يعه على وسلم يف أيب أمية يوم الفتح فقلت اي رسول هللا ابيع أيب على اهلجرة فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أاب
 اجلهاد فقد انقطعت اهلجرة 

 
[ أخربين حممد بن املؤمل بن احلسن ثنا الفضل بن حممد الشعراين ثنا أمحد بن حنبل ثنا روح بن عبادة ثنا  5790] 

زكراي بن إسحاق ثنا عمرو بن دينار قال أول من أرخ الكتب يعلى بن أمية وهو ابليمن فإن النيب صلى هللا عليه وسلم 
 نة يف شهر ربيع األول وأن الناس أرخوا ألول السنة وإمنا أرخ الناس ملقدم النيب صلى هللا عليه وسلم قدم املدي

 
 ذكر مناقب سلمة بن أمية أخي يعلى بن أمية رضى هللا تعاىل عنهما 

 [ حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن عبد اجلبار ثنا يونس بن بكري عن بن إسحاق حدثين 5791] 
عطاء بن أيب رابح عن صفوان بن عبد هللا بن صفوان عن عميه يعلى وسلمة ابين أمية قاال خرجنا مع رسول هللا صلى 

هللا عليه وسلم يف غزوة تبوك ومعنا صاحب لنا فقاتله رجل فعض ذراعه فاجتذهبا من فيه فسقطت ثنيتاه فذهب إىل 
ل هللا صلى هللا عليه وسلم ينطلق أحدكم إىل أخيه فيعضه  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يلتمس العقل فقال رسو 

 كعضيض الفحل مث أييت بعد ذلك يلتمس العقل انطلق فال عقل لك فأبطلها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
 

 ذكر مناقب معاذ بن عمرو بن اجلموح رضى هللا تعاىل عنه 
ن إسحاق احلريب ثنا مصعب بن عبد هللا الزبريي قال ومن [ حدثنا أبو بكر بن أمحد بن ابلويه ثنا إبراهيم ب 5792] 

بين جشم بن اخلزرج مث من بين سلمة بن سعد بن ساردة بن يزيد بن جشم معاذ ومعوذ وخالد بنو عمرو بن اجلموح 
بن زيد بن حرام بن كعب شهدوا بدرا ومعاذ قتل أاب جهل وقطع عكرمة بن أيب جهل يده فعاش إىل زمن عثمان رضى 

 تعاىل عنه وأمه هند بنت عمرو بن ثعلبة بن حرام وعمه جابر بن عبد هللا األنصاري عقيب بدري  هللا
 

[ أخربان أمحد بن يعقوب الثقفي ثنا موسى بن زكراي ثنا خليفة بن خياط قال ومعاذ بن عمرو بن اجلموح  5793] 



أربع عشرة وصلى عليه عثمان بن عفان ودفن أصابته نكبة يوم بدر فبقي عليال إىل عهد عثمان مث تويف ابملدينة سنة 
 ابلبقيع 

 
[ أخربان أبو جعفر البغدادي ثنا أبو عالثة ثنا أيب ثنا بن هليعة حدثين أبو األسود عن عروة بن الزبري يف  5794] 

 تسمية الذين ابيعوا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ابلعقبة من بين حرام بن كعب معاذ بن عمرو بن اجلموح 
 

[ حدثين حممد بن صاحل بن هانئ ثنا حممد بن شاذان وأمحد بن سلمة قاال ثنا قتيبة بن سعيد ثنا عبد  5795] 
العزيز بن حممد عن سهيل بن أيب صاحل عن أبيه عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم نعم الرجل 

 معاذ بن عمرو بن اجلموح صحيح على شرط مسلم ومل خيرجاه 
 

[ حدثنا أبو زكراي حيىي بن حممد العنربي ثنا أبو عبد هللا حممد بن إبراهيم العبدي وثنا علي بن محشاذ  5796] 
العدل واللفظ له ثنا أبو املثىن العبدي قاال ثنا مسدد ثنا يوسف بن املاجشون عن صاحل بن إبراهيم بن عبد الرمحن بن 

صف يوم بدر فنظرت عن مييين ومشايل فإذا أان بني غالمني من عوف عن أبيه عن جده قال بينما أان واقف يف ال
األنصار حديثة أسناهنما متنيت أن أكون بني أضلع منهما فغمزين أحدمها فقال اي عماه هل تعرف أاب جهل قلت نعم 

ال  وما حاجتك إليه اي بن أخي قال أخربت أنه يسب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم والذي نفسي بيده لئن رأيته
يفارق سوادي سواده حىت ميوت إال عجل منا فتعجبت لذلك فغمزين اآلخر فقال يل مثلها فلم أنشب أن نظرت إىل 
أيب جهل يدور يف الناس فقلت هلما أال أن هذا صاحبكما الذي تسأالن عنه فابتدراه بسيفيهما فضرابه حىت قتاله مث 

فقال أيكما قتله فقال كل واحد منهما أان قتلته فقال هل مسحتما انصرفا إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فأخرباه 
سيفيكما قاال ال فنظر يف السيفني فقال كالكما قتله وقضى بسلبه ملعاذ بن عمرو بن اجلموح وكان اآلخر معاذ بن 

 عفراء فأما أخوه خالد بن عمرو بن اجلموح 
 

ثين أيب ثنا بن هليعة حدثين أبو األسود عن عروة أن خالد [ فأخربانه أبو جعفر البغدادي ثنا أبو عالثة حد 5796] 
 بن عمرو بن اجلموح قتل أبحد مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

 
 ذكر مناقب عمري بن احلمام بن اجلموح رضى هللا تعاىل عنه 

ن عمري بن احلمام من [ أخربان أبو جعفر ثنا أبو عالثة ثنا أيب ثنا بن هليعة حدثين أبو األسود عن عروة أ 5797] 
 بين سلمة مث من بين حرام بن كعب بن غنم بن سلمة ممن شهد بدرا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

 
[ حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا العباس بن حممد الدوري ثنا أبو النضر ثنا سليمان بن املغرية عن  5798] 

عليه وسلم يوم بدر قوموا إىل جنة عرضها السماوات واألرض قال عمري  اثبت عن أنس قال قال رسول هللا صلى هللا
بن احلمام األنصاري اي رسول هللا عرضها السماوات واألرض بخ بخ ال وهللا اي رسول هللا ال بد أن أكون من أهلها 

ة قال فرمى مبا كان قال فإنك من أهلها فأخرج متريات فجعل أيكل مث قال لئن حييت حىت آكل مترايت إهنا حلياة طويل
 معه من التمر مث قاتلهم حىت قتل صحيح على شرط مسلم ومل خيرجاه 



 
 ذكر مناقب خراش بن الصمة بن عمرو بن اجلموح رضى هللا تعاىل عنه 

[ حدثنا أبو العباس أمحد بن يعقوب ثنا أمحد بن عبد اجلبار ثنا يونس بن بكري عن بن إسحاق يف تسمية  5799] 
 مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من بين جشم بن اخلزرج خراش بن الصمة بن عمرو بن اجلموح من شهد بدرا 

 
 ذكر مناقب احلباب بن املنذر بن اجلموح رضى هللا تعاىل عنه 

[ أخربان أبو جعفر البغدادي ثنا أبو عالثة ثنا أيب ثنا بن هليعة عن أيب األسود عن عروة فيمن شهد بدرا مع  5800] 
 هللا صلى هللا عليه وسلم من بين حرام بن كعب احلباب بن املنذر بن اجلموح بن زيد بن حرام  رسول

 
[ حدثين أبو إسحاق إبراهيم بن حممد بن حيىي املزكي ثنا أبو العباس بن سعيد احلافظ ثنا يعقوب بن  5801] 

ناين أخربين حباب بن املنذر األنصاري يوسف بن زايد ثنا أبو حفص األعشى أخربين بسام الصرييف عن أيب الطفيل الك
قال أشرت على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يوم بدر خبصلتني فقبلهما مين خرجت مع رسول هللا صلى هللا عليه 
وسلم يف غزاة بدر فعسكر خلف املاء فقلت اي رسول هللا أبوحي فعلت أو برأي قال برأي اي حباب قلت فإن الرأي 

 ك فإن جلأت جلأت إليه فقبل ذلك مين أن جتعل املاء خلف
 

[ فحدثين أبو عبد هللا األصبهاين ثنا احلسن بن اجلهم ثنا احلسني بن الفرج ثنا حممد بن عمر حدثنا بن أيب  5802] 
حبيبة عن داود بن احلصني عن عكرمة عن بن عباس قال نزل جربيل صلى هللا عليه وسلم على رسول هللا صلى هللا 

 ل الرأي ما أشار إليه احلباب فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اي حباب أشرت ابلرأي عليه وسلم فقا
 

[ حدثين أبو إسحاق املزكي ثنا أبو العباس بن سعيد احلافظ ثنا يعقوب بن يوسف بن زايد الضيب ثنا أبو  5803] 
ل ونزل جربيل صلى هللا عليه وسلم حفص األعشى ثنا بسام الصرييف عن أيب الطفيل الكناين عن حباب بن املنذر قا

على حممد صلى هللا عليه وسلم فقال أي األمرين أحب إليك تكون يف دنياك مع أصحابك أو ترد على ربك فيما 
وعدك من جنات النعيم من احلور العني والنعيم املقيم وما اشتهت نفسك وما قرت به عينك فاستشار أصحابه فقالوا 

حب إلينا وختربان بعورات عدوان وتدعو هللا لينصران عليهم وختربان من خرب السماء فقال رسول اي رسول هللا تكون معنا أ
هللا صلى هللا عليه وسلم مالك ال تتكلم اي حباب فقلت اي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اخرت حيث أختار لك ربك 

 فقبل ذلك مين 
 

أبو املثىن ثنا عبد هللا بن حممد بن أمساء ثنا جويرية عن مالك [ حدثنا الشيخ اإلمام أبو بكر بن إسحاق أان  5804] 
عن الزهري مسع سعيد بن املسيب يزعم أن الذي قال يوم السقيفة أان جذيلها احملكك رجل من بين سلمة يقال له 

 احلباب بن املنذر 
 

 يلحق بفضائل زيد بن اثبت 
اعيل بن إسحاق القاضي ثنا سليمان بن حرب ثنا محاد [ أنبأان الشيخ اإلمام أبو بكر بن إسحاق أان إمس 5805] 



بن زيد عن حيىي بن سعيد قال ملا مات زيد بن اثبت قال أبو هريرة مات اليوم حرب هذه األمة ولعل هللا جيعل يف بن 
 عباس منه خلفا 

 
ن أيوب ثنا عباد بن [ أخربان حممد بن عبد هللا اجلوهري أان حممد بن إسحاق اإلمام ثنا أبو هاشم زايد ب 5806] 

العوام ثنا الشيباين عن الشعيب قال يؤخذ العلم عن ستة من أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فكان عمر وعبد 
هللا وزيد يشبه علمهم بعضه بعضا فكان يقتبس بعضهم من بعض قال فقلت للشعيب وكان األشعري إىل هؤالء قال  

 كان أحد الفقهاء 
 

و الفضل حممد بن إبراهيم ثنا احلسني بن حممد بن زايد ثنا أبو مهام ثنا ضمرة قال قال بن [ حدثنا أب 5807] 
شوذب ومسعته يذكر قال مسعت الصلت بن هبرام وحنن يف جنازة فقال حدثين صاحب السرير أنه شهد جنازة زيد بن 

 اثبت فلما دفن دمع بن عباس على قربه وقال هكذا ذهاب العلم 
 

أبو عبد هللا حممد بن يعقوب احلافظ ثنا أبو سعيد حممد بن شاذان ثنا أبو مهام ثنا خالد بن حيان [ حدثنا  5808] 
ثنا علي بن عروة الدمشقي عن بن جريج عن عمرو بن دينار أن بن عباس وزيد بن اثبت شهدا جنازة فلما أراد زيد 

 علماء أن يركب أخذ بن عباس بركابه فقال تنح اي بن أخي فقال هكذا يصنع ابل
 

[ أخربان حممد بن املؤمل بن احلسن ثنا الفضل بن حممد ثنا أمحد بن حنبل ثنا عبد الرزاق أان معمر عن  5809] 
 علي بن زيد بن جدعان أن بن عباس ملا دفن زيد بن اثبت حثا عليه الرتاب مث قال هكذا يدفن العلم 

 
ز وأبو مسلم أن حجاج بن منهال حدثهم ثنا محاد بن [ حدثنا علي بن محشاذ العدل أان علي بن عبد العزي 5810] 

سلمة عن عمار بن أيب عمار قال ملا مات زيد بن اثبت جلسنا مع بن عباس يف ظل قصر فقال هكذا ذهاب العلم 
 لقد دفن اليوم علم كثري 

 
 ذكر مناقب صفوان بن أمية اجلمحي رضى هللا تعاىل عنه 

بن إسحاق أان إمساعيل بن قتيبة ثنا حممد بن عبد هللا بن منري قال ومات أبو  [ أخربان الشيخ اإلمام أبو بكر 5811] 
 أهيب صفوان بن أمية بن خلف بن وهب بن حذافة بن مجح وكان إسالمه عند الفتح مات سنة ثالث وأربعني 

 
 ذكر مناقب عثمان بن طلحة بن أيب طلحة 

ى بن زكراي التسرتي ثنا خليفة بن خياط قال عثمان بن [ حدثنا أبو سعيد أمحد بن يعقوب الثقفي ثنا موس 5812] 
طلحة بن أيب طلحة بن عبد العزى بن عثمان بن عبد الدار وأمه بنت سعيد بن مسية من بين عمرو بن عوف من أهل 

 قباء وكان إسالمه وإسالم عمرو بن العاص وخالد بن الوليد يف وقت واحد وتويف مبكة سنة ثالث وأربعني 
 

دثين أبو بكر حممد بن أمحد بن ابلويه ثنا إبراهيم بن إسحاق احلريب ثنا مصعب بن عبد هللا الزبريي [ ح 5813] 



قال ومن بين عبد الدار بن قصي فذكر هذا النسب وأمه سالمة بنت سعيد من بين عمرو بن عوف من أهل قباء 
دينة يف صفر سنة مثان من اهلجرة ومات وكان إسالمه قبل الفتح مع إسالم عمرو بن العاص وخالد بن الوليد وقدم امل

 مبكة سنة اثنتني وأربعني حني قام معاوية 
 

[ حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حبر بن نصر ثنا عبد هللا بن وهب أان يونس عن الزهري عن سامل  5814] 
الل وعثمان بن طلحة مل يدخلها عن أبيه قال رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم دخل الكعبة هو وأسامة بن زيد وب

معهم أحد فأخربين بالل أنه سأل عثمان بن طلحة أين صلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال بني العمودين 
 اليمانيني وقد روى شيبة بن عثمان عن عمه عثمان بن طلحة 

 
اضي ثنا أبو املطرف بن أيب [ حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب من أصل كتابه ثنا بكار بن قتيبة الق 5815] 

الوزير ثنا موسى بن عبد امللك بن عمري عن أبيه عن شيبة بن عثمان احلجيب حدثين عمي عثمان بن طلحة أنه مسع 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول ثالث يصفني لك ود أخيك تسلم عليه إذا لقيته وتوسع له يف اجمللس وتدعوه 

حممد بن أيب الوزير من ثقات البصريني وقدمائهم ال أعلم أين علوت له يف حديث غري  أبحب أمسائه إليه أبو املطرف
 هذا 

 
 ذكر مناقب عبد هللا بن مالك بن حبينة رضى هللا تعاىل عنه 

[ مسعت أاب العباس حممد بن يعقوب يقول مسعت العباس بن حممد الدوري يقول يروي عن عبد هللا بن  5816] 
ه هكذا يرويه عن إبراهيم بن سعد وهو خطأ ليس يروي أبوه عن النيب صلى هللا عليه وسلم إمنا مالك بن حبينة عن أبي

 عبد هللا الذي رأى النيب صلى هللا عليه وسلم وحبينة أمه 
 

[ حدثين أبو بكر حممد بن أمحد بن ابلويه ثنا إبراهيم بن إسحاق احلريب ثنا مصعب بن عبد هللا قال ومن  5817] 
هللا بن مالك بن حبينة وحبينة أمه وهي حبينة بنت احلارث بن املطلب بن عبد مناف تزوجها مالك وهو  حلفائهم عبد

رجل من أزد شنوءة حليف لبين عبد املطلب فولدت له عبد هللا بن مالك فكان يقال له بن حبينة ال نعرف لعبد هللا 
حممد أوهلا حديث السهو وله طرق كثرية وكان صلى  بن مالك من التابعني راواي غري عبد الرمحن بن هرمز األعرج أبو

هللا عليه وسلم إذا سجد جاىف عضديه عن جنبيه واحتجم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بلحي مجل وقد روى أبو 
جعفر حممد بن علي بن احلسني الباقر رضى هللا تعاىل عنهم وحممد بن عبد الرمحن بن ثوابن عن عبد هللا بن مالك بن 

 ة أما حديث الباقر رضى هللا تعاىل عنه حبين
 

[ فحدثناه أبو عبد هللا حممد بن يعقوب احلافظ ثنا حممد بن عبد الوهاب ثنا خالد بن خملد القطواين ثنا  5818] 
سليمان بن بالل عن جعفر بن حممد عن أبيه عن عبد هللا بن مالك بن حبينة قال خرج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

الصبح ومعه بالل فأقام الصالة فمر يب وقال تصلي الصبح أربعا أنبأ الشيخ أبو بكر بن إسحاق أان احلسن  إىل صالة
بن علي بن زايد ثنا أبو فحمة ثنا أبو قرة عن بن جريج وسفيان الثوري عن جعفر بن حممد فذكر احلديث بنحوه وأما 

 حديث حممد بن عبد الرمحن بن ثوابن 



 
و العباس حممد بن أمحد احملبويب أان سعيد بن مسعود ثنا يزيد بن هارون أنبأ هشام عن حيىي بن [ فأخربانه أب 5819] 

أيب كثري عن حممد بن عبد الرمحن بن ثوابن عن عبد هللا بن مالك بن حبينة أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مر به 
لم ال جتعلوا هذه الصالة قبل الظهر وبعدها وهو منتصب يصلي بني يدي صالة الصبح فقال النيب صلى هللا عليه وس

 واجعلوا بينهما فصال 
 

 ذكر مناقب انفع بن عتبة بن أيب وقاص رضى هللا تعاىل عنه 
[ حدثين أبو بكر حممد بن أمحد بن ابلويه ثنا إبراهيم بن إسحاق احلريب ثنا مصعب بن عبد هللا الزبريي  5820] 

 عبد مناف بن زهرة وأمه من كنانة وامسها زينب بنت جابر  قال انفع بن عتبة بن مالك بن أهيب بن
 

[ حدثناه أمحد بن يعقوب ثنا موسى بن زكراي ثنا خليفة بن خياط قال انفع بن عتبة بن أيب وقاص أمه  5821] 
زينب بنت خالد بن عبيد بن سويد بن جابر بن تيم بن عامر بن عوف بن احلارث بن عبد مناة بن عدي بن كنانة 

 ل أمه عاتكة بنت عوف أخت عبد الرمحن بن عوف ويقا
 

[ حدثنا الشيخ اإلمام أبو بكر بن إسحاق أان عمر بن حفص ثنا عاصم بن علي ثنا موسى بن عبد امللك  5822] 
بن عمري عن أبيه عن جابر بن مسرة عن انفع بن عتبة قال قدم انس من العرب على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

عليهم الصوف فقمت فقلت ألحولن بني هؤالء وبني رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مث قلت يف نفسي يسلمون عليه 
هو جني القوم مث أبت نفسي إال أن أقوم إليه قال فسمعته يقول يغزون جزيرة العرب فيفتحها هللا مث يغزون فارس 

 فيفتحها هللا مث يغزون الدجال فيفتحه هللا 
 

 ن أزهر رضى هللا تعاىل عنه ذكر مناقب عبد الرمحن ب
[ أخربان أبو عبد هللا األصبهاين ثنا احلسن بن اجلهم ثنا احلسني بن الفرج ثنا حممد بن عمر قال عبد  5823] 

الرمحن بن أزهر بن عوف بن عبد احلارث بن زهرة بن كالب ويكىن أاب زبري وأمه بكرية بنت عبد يزيد بن هاشم بن 
 ينا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم املطلب بن عبد مناف شهد حن

 
[ أخربين أبو احلسني عبيد هللا بن حممد بن البلخي ببغداد ثنا أبو إمساعيل حممد بن إمساعيل ثنا سعيد بن  5824] 

أيب مرمي ثنا انفع بن يزيد حدثين جعفر بن ربيعة عن عبد هللا بن عبد الرمحن بن السائب أن عبد احلميد بن عبد 
أزهر حدثه عن أبيه عبد الرمحن بن أزهر أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال إمنا مثل العبد حني يصيبه  الرمحن بن

 الوعك أو احلمى كمثل حديدة أدخلت النار فيذهب خبثها ويبقى طيبها 
 

 ذكر مناقب عبد هللا بن عدي بن احلمراء الثقفي رضى هللا تعاىل عنه 
د بن يعقوب ثنا أمحد بن عبد اجلبار ثنا يونس بن بكري عن بن إسحاق قال وعبد [ حدثنا أبو العباس حمم 5825] 

هللا بن عدي بن احلمراء بن ربيعة بن أيب عمرو بن أهيب بن عالج بن عبد العزى وأمه بنت شريق بن عمرو بن أهيب 



 أخت األخنس بن شريق 
 

يفة بن خياط قال وعبد هللا بن عدي بن [ حدثين أمحد بن يعقوب الثقفي ثنا موسى بن زكراي ثنا خل 5826] 
 احلمراء الثقفي يكىن أاب عمرو 

 
[ حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن خالد بن خلي ثنا بشر بن شعيب عن أبيه عن الزهري  5827] 

يه وسلم وهو واقف أخربين أبو سلمة بن عبد الرمحن أن عبد هللا بن عدي بن احلمراء أخربه أنه مسع النيب صلى هللا عل
 ابحلزورة مبكة وهللا إنك خلري أرض هللا وأحب أرض إىل هللا ولوال أين أخرجت منك ما خرجت 

 
 ذكر مناقب حبيب بن مسلمة الفهري رضى هللا تعاىل عنه 

 [ حدثين أبو بكر حممد بن أمحد بن ابلويه ثنا إبراهيم بن إسحاق احلريب ثنا مصعب بن عبد هللا الزبريي 5828] 
قال وأبو عبد الرمحن حبيب بن مسلمة بن مالك بن وهب بن ثعلبة بن واثلة بن عمرو بن سنان الفهري وروي أن أاب 
ذر وغريه كانوا يسمونه حبيب الروم جملاهدته هلم أانف على أربعني سنة ومل يبلغ اخلمسني قد كانت له صحبة تويف سنة 

 ثالث وأربعني 
 

بن يعقوب أان العباس بن الوليد بن مزيد البريويت ثنا حممد بن شعيب ثنا سعيد  [ حدثنا أبو العباس حممد 5829] 
بن عبد العزيز قال مسعت مكحوال يقول مسعت زايد بن جارية التميمي يقول مسعت حبيب بن مسلمة يقول شهدت 

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم نفل الثلث 
 

 رضى هللا تعاىل عنه  ذكر مناقب أيب رفاعة عبد هللا بن احلارث العدوي
[ حدثين أبو بكر حممد بن أمحد بن ابلويه ثنا إبراهيم بن إسحاق احلريب ثنا مصعب بن عبد هللا الزبريي  5830] 

قال ملا افتتح عبد الرمحن بن مسرة بن حبيب سجستان وكان معه أبو رفاعة عبد هللا بن احلارث بن أسد بن عدي بن 
بن عدي بن عبد منات بن أد بن طاخبة وله صحبة فسار يف اجليش فلما كان يف مالك بن متيم بن الدؤل بن جبل 

 الليل قام يصلي مث رقد يف آخر الليل ونسيه أصحابه فأاته نفر من العدو فذحبوه 
 

 ذكر مناقب عقبة بن احلارث القرشي رضى هللا تعاىل عنه 
حممد الدوري يقول مسعت حيىي بن معني يقول [ مسعت أاب العباس حممد بن يعقوب يقول مسعت العباس بن  5831] 

 عقبة بن احلارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف أبو سروعة مسع منه عبد هللا بن عبيد هللا بن أيب مليكة 
 

[ حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حيىي بن أيب طالب ثنا عبد الوهاب بن عطاء أنبأ بن جريج عن  5832] 
 بن أيب مليكة عن عقبة بن احلارث بن عامر أنه تزوج أم حيىي بن أيب إهاب فجاءت أمه ثويبة عبد هللا بن عبيد هللا

 فقالت أين قد أرضعتكما فأتيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فذكرت ذلك وذكر ابقي احلديث 
 



 ذكر مناقب حممد بن مسلمة األنصاري رضى هللا تعاىل عنه 
دادي ثنا أبو عالثة حممد بن عمرو ثنا أيب ثنا بن هليعة ثنا أبو األسود عن عروة يف [ أخربان أبو جعفر البغ 5833] 

تسمية من شهد بدرا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من بين زعوراء بن عبد األشهل حممد بن مسلمة بن خالد بن 
 عدي بن جمدعة بن حارثة بن احلارث 

 
ن حممد بن احلسني ثنا عمرو بن زرارة ثنا زايد بن عبد هللا البكائي عن [ أخربين احلسني بن علي ثنا أمحد ب 5834] 

حممد بن إسحاق يف ذكر من شهد بدرا قال ومن األوس مث من حلفائهم من بين عبد األشهل حممد بن مسلمة بن 
يف سنة خالد بن عدي بن جمدعة بن حارثة بن احلارث بن عمرو بن مالك بن األوس كان حليفا لبين عبد األشهل تو 

ثالث وقيل سنة ست وأربعني وهو يومئذ بن سبع وسبعني سنة وكان يكىن أاب عبد الرمحن وصلى عليه مروان بن 
 احلكم 

 
[ أخربان الشيخ أبو بكر بن إسحاق أنبأ إمساعيل بن قتيبة ثنا حممد بن عبد هللا بن منري قال مات حممد بن  5835] 

 مسلمة األنصاري سنة ثالث وأربعني 
 

[ فحدثنا أبو عبد هللا األصبهاين ثنا احلسن بن اجلهم ثنا احلسني بن الفرج ثنا حممد بن عمر ثنا إبراهيم بن  5836] 
جعفر عن أبيه قال مات حممد بن مسلمة ابملدينة سنة ست وأربعني وهو يومئذ بن سبع وسبعني سنة وكان طويال 

أسلم ابملدينة على يد مصعب بن عمري قبل إسالم  أصلع قال بن عمر كان حممد بن مسلمة يكىن أاب عبد الرمحن
أسيد بن احلضري وسعد بن معاذ وآخى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بينه وبني أيب عبيدة بن اجلراح وشهد بدرا 

وأحدا وكان فيمن ثبت مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يوم أحد حني وىل الناس وشهد اخلندق واملشاهد كلها مع 
 صلى هللا عليه وسلم ما خال تبوك فإن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خلفه ابملدينة حني خرج إليها وكان رسول هللا

 فيمن قتل كعب بن األشرف 
 

[ حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن مرزوق البصري مبصر ثنا أبو داود الطيالسي ثنا شعبة  5837] 
مسعت أاب بردة حيدث عن ثعلبة بن ضبيعة قال مسعت حذيفة يقول إين ألعرف رجال  عن أشعث عن أيب الشعثاء قال

ال تضره الفتنة حممد بن مسلمة فأتينا املدينة فإذا فسطاط مضروب وإذا فيه حممد بن مسلمة األنصاري فسألته فقال 
 ال أستقر مبصر من أمصارهم حىت تنجلي هذه الفتنة عن مجاعة املسلمني 

 
ين أبو بكر بن ابلويه ثنا عبد هللا بن أمحد بن حنبل حدثين أيب ثنا عبد الرمحن ثنا سفيان عن أشعث [ حدث 5838] 

بن أيب الشعثاء عن أيب بردة قال قال حذيفة إين ألعرف رجال ال تضره الفتنة فأتينا املدينة فإذا فسطاط مضروب وإذا 
أمصارهم حىت ينجلي األمر عن ما اجنلى هذه  حممد بن مسلمة األنصاري فسألناه فقال ال نشتمل على سيء من

 فضيلة كبرية إبسناد صحيح 
 

[ حدثين أبو بكر بن ابلويه ثنا عبد هللا بن أمحد بن حنبل حدثين أيب ثنا عبد هللا بن موسى بن شيبة  5839] 



مه سهل بن أيب األنصاري ثنا إبراهيم بن صرمة عن حيىي بن سعيد األنصاري عن حممد بن سليمان بن أيب حثمة عن ع
حثمة قال كنت جالسا مع حممد بن مسلمة فمرت ابنة الضحاك بن خليفة فجعل يطاردها ببصره فقلت سبحان هللا 

تفعل هذا وأنت صاحب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال إين مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول إذا 
ظر إليها هذا حديث غريب وإبراهيم بن صرمة ليس من شرط هذا ألقى هللا خطبة امرأة يف قلب رجل فال أبس أن ين

 الكتاب 
 

[ حدثنا علي بن محشاذ العدل ثنا العباس بن الفضل األسفاطي ثنا إمساعيل بن أيب أويس حدثين إبراهيم  5840] 
عبس بن بن جعفر بن حممود بن حممد بن مسلمة عن أبيه عن جده عن جابر بن عبد هللا أن حممد بن مسلمة وأاب 

جرب وعباد بن بشر قتلوا كعب بن األشرف فقال النيب صلى هللا عليه وسلم حني نظر إليهم أفلحت الوجوه صحيح 
اإلسناد ومل خيرجاه قد اتفق الشيخان رضى هللا تعاىل عنهما على حديث عمرو بن دينار عن جابر عن النيب صلى هللا 

 ذى هللا ورسوله ومل خيرجاه ابلسياقة التامة اليت عليه وسلم أنه قال من لكعب بن األشرف فإنه قد آ
 

[ حدثناه أبو الفضل حممد بن إبراهيم املزكي ثنا احلسني بن حممد القباين ثنا حممد بن عباد املكي ثنا حممد  5841] 
بن طلحة التيمي عن عبد احلميد بن أيب عبس بن حممد بن أيب عبس عن أبيه عن جده قال كان كعب بن األشرف 

ل الشعر وخيذل عن النيب صلى هللا عليه وسلم وخيرج يف غطفان فقال النيب صلى هللا عليه وسلم من يل اببن يقو 
األشرف فقد آذى هللا ورسوله فقال حممد بن مسلمة احلارثي أان اي رسول هللا أحتب أن أقتله فصمت رسول هللا صلى 

سعد بن معاذ فذكرت ذلك له فقال امض على بركة  هللا عليه وسلم مث قال إئت سعد بن معاذ فاستشره قال فجئت
هللا واذهب معك اببن أخي احلارث بن أوس بن معاذ وبعباد بن بشر األشهلي وأبيب عبس بن جرب احلارثي وأبيب انئل 

سلكان بن قيس األشهلي قال فلقيتهم فذكرت ذلك هلم فجاءوين كلهم إال سلكان فقال اي بن أخي أنت عندي 
حب أن أفعل من ذلك شيئا حىت أشافه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فذكر ذلك للنيب صلى هللا مصدق ولكن ال أ

عليه وسلم فقال امض مع أصحابك قال فخرجنا إليه ليال حىت جئناه يف حصن فقال عباد بن بشر يف ذلك شعرا 
 شرح يف شعر قتلهم ومذهبهم فقال 

 صرخت به فلم يعرض لصويت 
 جدر وواىف طالعا من فوق 

 فعدت له فقال من املنادي 
 فقلت أخوك عباد بن بشر 
 وهذي درعنا رهنا فخذها 

 لشهران ويف أو نصف شهر 
 فقال معاشر سغبوا وجاعوا 

 وما عدموا الغىن من غري فقر 
 فأقبل حنوان يهوي سريعا 
 وقال لنا لقد جئتم ألمر 

 ويف إمياننا بيض حداد 



 جمربة هبا نكوي ونفري 
 ملا بداين فقلت لصاحيب 

 تبادره السيوف كذبح عري 
 وعانقه بن مسلمة املرادي 
 يصيح عليه كالليث اهلزبر 

 وشد بسيفه صلتا عليه 
 فقطره أبو عبس بن جرب 

 وكان هللا سادسنا وليا 
 أبنعم نعمة وأعز نصر 
 وجاء برأسه نفر كرام 

 أاتهم هود من صدق وبر 
 

راهيم بن أيب طالب بن أيب عمر ثنا سفيان عن عمرو بن دينار مسعت [ حدثين علي بن عيسى احلريي ثنا إب 5842] 
جابر بن عبد هللا األنصاري يقول بعثين عثمان رضى هللا تعاىل عنه يف مخسني فارسا إىل ذي خشب وأمريان حممد بن 

ذا على مسلمة األنصاري فجاء رجل يف عنقه مصحف ويف يده سيف وعيناه تذرفان فقال إن هذا أيمران أن نضرب هب
ما يف هذا فقال له حممد بن مسلمة اجلس فقد ضربنا هبذا على ما يف هذا قبل أن تولد فلم يزل يكلمه حىت رجع 

 صحيح اإلسناد على شرط الشيخني ومل خيرجاه 
 

[ حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن عبد اجلبار ثنا يونس بن بكري عن بن إسحاق حدثين أبو  5843] 
عبد هللا بن سهل أحد بين حارثة عن جابر بن عبد هللا بن عمرو قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من  ليلى

هلذا اخلبيث مرحب فقال حممد بن مسلمة أان اي رسول هللا فقال قم إليه اللهم أعنه فقام حممد بن مسلمة قال جابر 
حدمها من صاحبه وقعت بينهما شجرة فجعل أحدمها يلوذ به فوهللا ما رأيت حراب بني رجلني شهدته مثلهما ملا دان أ

من صاحبه فإذا استرت منها بشيء وجد صاحبه ما يليه منها حىت خيلص إليه فما زاال يتحرفانه أبسيافهما فضرب حممد 
بن مسلمة سيفه ابلدرقة فوقع فيها سيفه ومل يقدر مرحب أن ينزع سيفه فضربه حممد فقتله هذا حديث صحيح على 
شرط مسلم ومل خيرجاه على أن األخبار متواترة إبسناد كثرية أن قاتل مرحب أمري املؤمنني علي بن أيب طالب رضى هللا 

 تعاىل عنه فمنها 
 

[ ما حدثناه أمحد بن كامل القاضي ثنا أمحد بن عبيد هللا النرسي وعبد امللك بن حممد الرقاشي قاال ثنا  5844] 
ف بن أيب مجيلة عن ميمون أيب عبد هللا بن بريدة األسلمي أن رسول هللا صلى هللا عليه روح بن عبادة القيسي ثنا عو 

وسلم ملا نزل حبضرة خيرب قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ألعطني اللواء غدا رجال حيب هللا ورسوله وحيبه هللا 
فتفل يف عينيه وأعطاه اللواء وهنض معه ورسوله فلما كان من الغد تطاول له مجاعة من أصحابه فدعا عليا وهو أرمد 

 الناس فلقوا أهل خيرب فإذا مرحب بني أيديهم يرجتز وإذا هو يقول 
 قد علمت خيرب أين مرحب 



 شاكي السالح بطل جمرب 
 إذا السيوف أقبلت تلهب 

ع أهل أطعن أحياان وحينا أضرب فاختلف هو وعلي بضربتني فضربه علي على رأسه حىت عض السيف أبضراسه ومس
 العسكر صوت ضربته فقتله فما أتى آخر الناس حىت فتح ألوهلم هذا ابب كبري قد خرجته يف األبواب 

 
 ذكر مناقب سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل عاشر العشرة رضى هللا تعاىل عنه 

حلزامي حدثين [ أخربين إمساعيل بن حممد بن الفضل بن حممد الشعراين ثنا جدي ثنا إبراهيم بن املنذر ا 5845] 
حممد بن عمر الواقدي حدثين عبد امللك بن زيد بن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل بن عبد العزى بن رابح بن رزاح 

 بن عدي بن كعب بن لؤي أن عمرو بن نفيل واخلطاب بن نفيل والد عمر أخوان ألب 
 

ثنا أيب ثنا بن هليعة عن أيب األسود عن  [ أخربين أبو جعفر البغدادي ثنا حممد بن عمرو بن خالد احلراين 5846] 
عروة قال سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل قدم من الشام بعدما رجع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من بدر فكلم 

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فضرب له بسهمه قال وأجري اي رسول هللا قال وأجرك 
 

ب ثنا أمحد بن عبد اجلبار ثنا يونس بن بكري عن بن إسحاق يف تسمية [ حدثنا أبو العباس حممد بن يعقو  5847] 
من شهد بدرا من املسلمني مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من بين عدي بن كعب بن فهر بن مالك قال وسعيد 

بن  بن زيد بن عمرو بن نفيل بن عبد العزى بن رابح بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر
مالك وأمه فاطمة بنت بعجة من خزاعة قدم من الشام بعد قدوم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من بدر فضرب 

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بسهمه قال وأجري اي رسول هللا قال وأجرك 
 

سعيد بن أيب مرمي ثنا حممد [ أخربان أبو عبد هللا حممد بن عبد هللا الزاهد ثنا حممد بن إمساعيل السليمي ثنا  5848] 
 بن جعفر بن أيب كثري عن زيد بن أسلم أن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل يكىن أاب األعور 

 
[ أخربين خلف بن حممد البخاري ثنا حممد بن حريث ثنا عمرو بن علي قال كان سعيد بن زيد بن عمرو  5849] 

 بن نفيل آدم طواال أشعر وكان يكىن أاب األعور 
 

[ أخربان أبو عبد هللا حممد بن يعقوب احلافظ ثنا أمحد بن سهل ثنا حممد بن الصباح ثنا هشيم عن حيىي بن  5850] 
سعيد عن انفع عن بن عمر أنه استصرخ يف جنازة سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وهو خارج من املدينة يوم اجلمعة 

بد هللا بن حممد بن انجية ثنا حممد بن الصباح ثنا هشيم فخرج إليه ومل يشهد اجلمعة حدثنا أبو علي احلافظ أان ع
 فذكره بنحوه 

 
[ حدثنا أبو عبد هللا األصبهاين ثنا احلسن بن اجلهم ثنا احلسني بن الفرج ثنا حممد بن عمر قال وسعيد بن  5851] 

يش تبين الكعبة وذلك زيد بن عمرو بن نفيل كان أبوه زيد بن عمرو بن نفيل قد فارق دين قومه من قريش وتويف وقر 



قبل أن يوحى إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خبمس سنني فروي عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنه قال 
يبعث أمة واحدة وأسلم سعيد بن زيد بن عمرو قبل أن يدخل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم دار األرقم وقبل أن 

يد بن زيد أحدا واخلندق واملشاهد كلها مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يدعو فيها الناس إىل اإلسالم وشهد سع
ومل يشهد بدرا قال بن عمر فحدثين عبد امللك بن زيد من ولد سعيد بن زيد عن أبيه قال تويف سعيد بن زيد ابلعقيق 

مخسني أو إحدى  فحمل على رقاب الرجال ودفن ابملدينة ونزل يف حفرته سعد بن أيب وقاص وابن عمر وذلك سنة
ومخسني وكان يوم مات له بضع وسبعون سنة قال بن عمر وأمه فاطمة بنت بعجة بن أمية بن خويلد بن املعوذ بن 

 حيان بن غنيم 
 

[ أخربان أبو عبد هللا الصفار ثنا حممد بن إمساعيل السلمي ثنا نعيم بن محاد ثنا بن املبارك ثنا عبد هللا بن  5852] 
بد هللا بن جعفر عن زيد بن عبد الرمحن بن سعيد بن زيد عن أبيه أن سعد بن أيب وقاص غسل جعفر عن زيد بن ع

 سعيد بن زيد ابلشجرة 
 

[ حدثنا أبو بكر بن مصلح الفقيه ابلري ثنا حممود بن حممد الواسطي ثنا وهب بن بقية ثنا خالد عن عطاء  5853] 
قال بعث معاوية إىل مروان بن احلكم ابملدينة ليبايع البنه يزيد بن السائب عن حمارب بن داثر حدثين بن سعيد بن زيد 

وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل غائب فجعل ينتظره فقال رجل من أهل الشام ملروان ما حيبسك قال حىت جييء 
وأمسك سعيد سعيد بن زيد فإنه كبري أهل املدينة فإذا ابيع ابيع الناس قال فأبطأ سعيد بن زيد حىت أخذ مروان البيعة 

 عن البيعة 
 

[ حدثين حممد بن يعقوب احلافظ أان حممد بن إسحاق بن إبراهيم ثنا حممد بن عثمان بن كرامة ثنا أبو  5854] 
أسامة عن عبيد هللا بن عمر عن أيب عبد الغفار عن عائشة بنت سعد بن أيب وقاص قالت غسل سعد سعيد بن زيد 

 ا أين مل أغتسل من غسلي إايه ولكين اغتسلت من احلر وحنطه مث أتى البيت فاغتسل مث قال أم
 

[ حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن عبد اجلبار ثنا يونس بن بكري عن املسعودي عن نفيل بن  5855] 
ه هشام بن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل عن أبيه أن جده سعيد بن زيد سأل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن أبي
زيد فقال اي رسول هللا إن أيب زيد بن عمرو بن نفيل كان كما رأيت وكما بلغك ولو أدركك آلمن بك فاستغفر له قال 

 نعم فاستغفر له وقال فإنه جييء يوم القيامة أمة واحدة فكان فيما ذكروا يطلب الدين ومات وهو يف طلبه 
 

بن إسحاق حدثين حممد بن جعفر بن الزبري أن حممد بن [ حدثنا أبو العباس ثنا أمحد بن يونس عن حممد  5856] 
عبد هللا بن احلصني حدثه أن عمر بن اخلطاب وسعيد بن زيد قاال اي رسول هللا تستغفر لزيد قال نعم فاستغفر له وقال 

 إنه يبعث أمة واحدة 
 

عن إمساعيل بن أيب خالد  [ حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا احلسن بن علي بن عفان ثنا أبو أسامة 5857] 
عن قيس بن أيب حازم عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل قال لقد رأيتين وأن عمر ملوثقي وأمي يعين أم سعيد بن زيد 



يريدين على اإلسالم ولو أن أحدا انفض أو ارفض لكان حقيقا مبا فعلتم بعثمان رضى هللا تعاىل عنه صحيح على 
 شرط الشيخني ومل خيرجاه 

 
[ حدثنا أبو علي احلافظ ثنا إبراهيم بن دحيم الدمشقي حدثين أيب ثنا حممد بن إمساعيل بن أيب فديك عن  5858] 

موسى بن يعقوب الزمعي عن عمر بن سعيد بن شريح أن عبد الرمحن بن محيد بن عبد الرمحن حدثه أظنه عن أبيه أن 
شرة يف اجلنة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والزبري سعيد بن زيد حدثه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال ع

وطلحة وعبد الرمحن وسعد وأبو عبيدة بن اجلراح وهؤالء تسعة مث سكت فقالوا ننشدك هللا أال أخربتنا من العاشر 
 فقال نشدمتوين ابهلل أبو األعور يف اجلنة 

 
ثنا أبو أسامة ثنا هشام بن عروة عن أبيه [ حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا احلسن بن علي بن عفان  5859] 

عن أمساء بنت أيب بكر قالت لقد رأيت زيد بن عمرو بن نفيل قائما مسندا ظهره إىل الكعبة يقول اي معشر قريش ما 
منكم اليوم أحد على دين إبراهيم غريي وكان حيىي املوؤودة يقول للرجل إذا أراد أن يقتل ابنته مهال ال تقتلها أان 

مؤونتها فيأخذها فإذا ترعرعت قال ألبيها إن شئت دفعتها إليك وإن شئت كفيتك مؤونتها صحيح على  أكفيك
 شرط الشيخني ومل خيرجاه 

 
 ذكر مناقب كعب بن مالك األنصاري رضى هللا تعاىل عنه 

روة بن الزبري يف [ أخربان أبو جعفر البغدادي ثنا أبو عالثة ثنا أيب ثنا بن هليعة حدثين أبو األسود عن ع 5860] 
ذكر من ختلف من أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف تبوك كعب بن مالك بن القني بن كعب بن سواد بن 

 غنم بن سعد حدثنا عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
 

مد بن عمر قال [ حدثنا أبو عبد هللا األصبهاين ثنا حممد بن عبد هللا بن رستة ثنا سليمان بن داود ثنا حم 5861] 
وكعب بن مالك بن أيب كعب بن القني بن كعب بن سواد بن غنم بن كعب بن سلمة وهو شاعر رسول هللا صلى هللا 

عليه وسلم وكان فيما قيل يكىن أاب عبد هللا وشهد كعب أحدا فجرح هبا بضعة عشر جرحا وارتث ومل يشهد بدرا 
 عليه وسلم ما خال تبوك فإنه ختلف عنها وهو أحد الثالثة الذين وشهد اخلندق واملشاهد كلها مع رسول هللا صلى هللا

ختلفوا يف غزوة تبوك مث تيب عليهم ومات كعب بن مالك سنة مخسني يف إمارة معاوية بن أيب سفيان وهو يومئذ بن 
 سبع وسبعني سنة 

 
بن عيسى احلافظ ثنا زكراي بن أيب   [ أخربين أبو نعيم حممد بن عبد الرمحن الغفاري مبرو ثنا عبدان بن حممد 5862] 

كنانة ثنا عبد الرمحن بن عمرو ثنا حيىي بن املثىن املدين أخربين سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن أبيه عن جده 
 أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أمر كعب بن مالك حني تيب عليه وعلى أصحابه أن يصلي ركعتني أو سجدتني 

 
العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن عبد اجلبار ثنا يونس بن بكري عن بن إسحاق حدثين  [ حدثنا أبو 5863] 

معبد بن كعب بن مالك بن أيب كعب بن القني أخو بين سلمة أن أخاه عبيد هللا بن كعب وكان من أعلم األنصار 



ليه وسلم هبا قال خرجنا يف حدثه أن أابه كعبا حدثه وكان كعب بن مالك شهد العقبة وابيع رسول هللا صلى هللا ع
حجاج من املدينة فقال لنا الرباء بن معرور اي هؤالء إين قد رأيت رؤاي وهللا ما أدري أتوافقوين عليها أم ال قال قلنا وما 
ذاك قال قد رأيت أن ال أدع هذه البنية مين بظهر وذكر احلديث بطوله وأظنين أين قد أخرجته يف ذكر الرباء بن معرور 

  تعاىل عنه رضى هللا
 

 ذكر مناقب احلكم بن عمرو الغفاري رضى هللا تعاىل عنه 
[ أخربين أبو حممد أمحد بن عبد هللا املزين ببخارا أان أبو خليفة ثنا حممد بن سالم اجلمحي حدثين أبو  5864] 

ضمرة بن بكر بن عبد عبيدة معمر بن املثىن قال احلكم بن عمرو بن جمدع بن جذمي بن احلارث بن نعيلة بن مليك بن 
 مناة بن كنانة 

 
[ أخربان أمحد بن يعقوب ثنا موسى بن زكراي ثنا خليفة بن خياط قال احلكم بن عمرو بن جمدع بن جذمي  5865] 

بن حلوان بن احلارث بن نعيلة بن مليك بن ضمرة وأمه أمامة بنت مالك بن األشهل بن عبد هللا بن غفار مات 
 نة إحدى ومخسني خبراسان وهو وال عليها س

 
[ حدثنا أبو عبد هللا األصبهاين ثنا حممد بن عبد هللا بن رستة ثنا سليمان بن داود ثنا حممد بن عمر قال  5866] 

واحلكم بن عمرو بن جمدع بن جذمي بن احلارث بن نعيلة بن مليك بن ضمرة بن بكر بن عبد مناة بن كنانة ونعيلة أخو 
 عليه وسلم حىت قبض مث حتول إىل البصرة فنزهلا فواله زايد بن أيب سفيان على غفار بن مليك صحب النيب صلى هللا

 خراسان حىت مات هبا سنة مخسني 
 

[ أخربان أبو جعفر حممد بن عبد هللا التاجر ثنا حيىي بن عثمان بن صاحل السهمي ثنا حممد بن أيب السري  5867] 
أيب حاجب قال كنت عند احلكم بن عمرو الغفاري إذ جاءه رسول العسقالين ثنا املعتمر بن سليمان حدثين أيب عن 

علي بن أيب طالب رضى هللا تعاىل عنه فقال إن أمري املؤمنني يقول لك إنك أحق من أعاننا على هذا األمر فقال إين 
من  مسعت خليلي بن عمك رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول إذا كان األمر هكذا أو مثل هذا أن اختذ سيفا

 خشب 
 

[ أخربين حممد بن عبد الرمحن الغفاري مبرو ثنا عبدان بن حممد احلافظ مسعت أمحد بن شيبان يقول احلكم  5868] 
بن عمرو ورافع بن عمرو وعلية بن عمرو صحبوا النيب صلى هللا عليه وسلم مث إن زايدا ويل احلكم على خراسان 

كتاب قرئ عليه ورد عليه من زايد وآخر من معاوية فاستجيبت   وكان سبب وفاته أنه دعا على نفسه وهو مبرو يف
دعوته ومات مبرو وكان مات قبله بريدة األسلمي فدفنا مجيعا يف مقربة حصني مبرو مقابل محام أيب محزة السكري قد 

 زرت قربيهما 
 

أيب إسحاق الفزاري عن  [ فحدثين أبو بكر بن ابلويه ثنا حممد بن أمحد بن النضر ثنا معاوية بن عمرو عن 5869] 
هشام عن احلسن قال بعث زايد احلكم بن عمرو الغفاري على خراسان فأصابوا غنائم كثرية فكتب إليه أما بعد فإن 



أمري املؤمنني كتب أن يصطفي له البيضاء والصفراء وال تقسم بني املسلمني ذهبا وال فضة فكتب إليه احلكم أما بعد 
ملؤمنني وإين وجدت كتاب هللا قبل كتاب أمري املؤمنني وإين أقسم ابهلل لو كانت فإنك كتبت تذكر كتاب أمري ا

السماوات واألرض رتقا على عبد فاتقى هللا جلعل له من بينهم خمرجا والسالم أمر احلكم مناداي فنادى أن اغدوا على 
ن قيده وحبسه فمات يف قيوده فيئكم فقسمه بينهم وأن معاوية ملا فعل احلكم يف قسمة الفيء ما فعل وجه إليه م

 ودفن فيها وقال إين خماصم 
 

[ حدثنا الشيخ أبو بكر أمحد بن إسحاق أان علي بن عبد العزيز ثنا حجاج بن منهال أان محاد بن سلمة  5870] 
ثنا محيد ويونس بن حبيب بن الشهيد عن احلسن أن زايدا استعمل احلكم بن عمرو الغفاري على جيش فلقيه عمران 

حصني يف دار اإلمارة فيما بني الناس فقال له أتدري يف ما جئتك أما تذكر أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ملا  بن
بلغه الذي قال له أمريه قم فقع يف النار فقام الرجل ليقع فيها فأدركه فأمسكه فقال النيب صلى هللا عليه وسلم لو 

ال احلكم بلى قال عمران إمنا أردت أن أذكرك هذا احلديث هذا وقع فيها لدخل النار ال طاعة يف معصية هللا ق
 حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه 

 
[ أخربان احلسن بن حممد بن إسحاق املهرجاين ثنا احلسني بن إسحاق التسرتي ثنا عبد هللا بن معاوية  5871] 

بن عمرو الغفاري اي طاعون خذين إليك  اجلمحي ثنا مجيل بن عبيد الطائي ثنا أبو املعلى عن احلسن قال قال احلكم
فقال له رجل من القوم مل تقول هذا وقد مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول ال يتمنني أحدكم املوت لضر 

نزل به قال قد مسعت ما مسعتم ولكين أابدر ستا بيع احلكم وكثرة الشرط وإمارة الصبيان وسفك الدماء وقطيعة الرحم 
 يف آخر الزمان يتخذون القرآن مزامري  ونشوا يكونون

 
 ذكر مناقب رافع بن عمرو الغفاري أخو احلكم رضى هللا تعاىل عنهما 

[ أخربين أمحد بن يعقوب ثنا موسى بن زكراي ثنا خليفة بن خياط قال ورافع بن عمرو بن جمدع بن جذمي  5872] 
 بن احلارث الغفاري ومات ابلبصرة سنة مخسني 

 
ان الشيخ أبو بكر بن إسحاق أان عمر بن حفص السدوسي ثنا عاصم بن علي ثنا سليمان بن املغرية [ أخرب  5873] 

عن محيد بن هالل عن عبد هللا بن الصامت عن أيب ذر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سيكون بعدي قوم 
م من الرمية مث ال يعودون فيه سيماهم من أميت يقرأون القرآن ال جياوز تراقيهم خيرجون من الدين كما خيرج السه

التحليق قال عبد هللا بن الصامت فلقيت رافع بن عمرو أخا احلكم بن عمرو الغفاري فقلت له ما حديث مسعته من 
أيب ذر كذا وكذا فذكرت له احلديث فقال وما أعجبك من هذا وأان مسعته من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم صحيح 

 خيرجاه على شرط مسلم ومل 
 

[ أخربان أبو عبد هللا حممد بن يعقوب الشيباين ثنا حيىي بن حممد بن حيىي ثنا مسدد ثنا معتمر بن سليمان  5874] 
حدثين بن احلكم بن عمرو الغفاري عن عمه رافع بن عمرو الغفاري قال كنت أرمي خنال لألنصار وأان غالم فرآين 

ترمي النخل فقلت آكل قال فال ترم النخل وكل مما يسقط يف أسفلها مث  النيب صلى هللا عليه وسلم فقال اي غالم مل



 مسح رأسي وقال اللهم أشبع بطنه 
 

[ وأخربانه عبد هللا بن إسحاق اخلزاعي مبكة ثنا أبو حيىي بن أيب ميسرة ثنا معاذ بن أسد املروزي ثنا الفضل  5875] 
رو الغفاري قال كنت أرمي خنال لألنصار فأخذوين فذهبوا يب بن موسى ثنا صاحل بن أيب جعفر عن أبيه عن رافع بن عم

إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقالوا هذا يرمي خنلنا فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اي رافع مل ترمي خنلهم 
 قلت اي رسول هللا اجلوع قال فكل ما وقع أشبعك هللا وأرواك 

 
 رشي رضى هللا تعاىل عنه ذكر مناقب عبد الرمحن بن مسرة الق

[ حدثنا أبو بكر حممد بن أمحد بن ابلويه ثنا إبراهيم بن إسحاق احلريب ثنا مصعب بن عبد هللا الزبريي قال  5876] 
أبو سعيد عبد الرمحن بن مسرة بن حبيب بن عبد مشس وأمه أروى بنت أيب الفرعة بن كعب بن عمرو بن طريف بن 

 نم بن مالك بن كنانة تويف ابلبصرة سنة مخسني وصلى عليه زايد ومشى يف جنازته خزمية بن علقمة بن خداش بن غ
 

[ حدثنا الشيخ أبو بكر بن إسحاق أان بشر بن موسى ثنا عبد هللا بن يزيد املقري ثنا عيينة بن عبد الرمحن  5877] 
ة فجعل رجال من مواليه ميشون بن جوشن عن أبيه قال خرجت يف جنازة عبد الرمحن بن مسرة وزايد ميشي أمام اجلناز 

على أعقاهبم أمام اجلنازة ويقولون رويدا رويدا ابرك هللا فيكم قال فلحقنا أبو بكرة يف بعض طريق املربد فلما رأى 
أولئك وما يصنعون محل عليهم ابلغلبة وأهوى إليهم ابلسوط فقال خلوا فوالذي كرم وجه أيب القاسم صلى هللا عليه 

 مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأان لنكاد أن نرمل هبا رمال وسلم لقد رأيتنا 
 

[ حدثنا علي بن محشاذ وأبو بكر بن إسحاق قاال حدثنا بشر بن موسى ثنا احلميدي ثنا سفيان عن أيب  5878] 
 موسى مسع احلسن يقول ثنا عبد الرمحن بن مسرة بن حبيب بن عبد مشس 

 
 تيمي رضى هللا تعاىل عنه ذكر مناقب عبد الرمحن بن عثمان ال

[ حدثين أبو بكر بن ابلويه حدثنا إبراهيم بن إسحاق احلريب ثنا مصعب بن عبد هللا قال عبد الرمحن بن  5879] 
عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة وهو بن أخي طلحة بن عبيد هللا وأمه عمرية بنت جدعان بن عمرو 

 هو بن أخت عبد هللا بن جدعان القرشي بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة و 
 

[ حدثنا حممد بن صاحل بن هانئ ثنا حممد بن حممد بن رجاء ثنا إسحاق بن وهب العالف ثنا يعقوب بن  5880] 
حممد الزهري ثنا حممد بن طلحة التيمي ثنا عثمان بن عبد الرمحن بن عثمان التيمي عن أبيه قال أسلمت يوم الفتح 

 صلى هللا عليه وسلم فبايعت رسول هللا 
 

[ أخربين حممد بن املؤمل ثنا الفضل بن حممد الشعراين ثنا نعيم بن محاد ثنا حممد بن طلحة التيمي ثنا  5881] 
عثمان بن عبد الرمحن بن عثمان أخربين أخي قال أصيب أيب عبد الرمحن مع بن الزبري فأمر به بن الزبري فدفن يف 

 قربه ليال ليخفي أثره مسجد الكعبة مث أمر اخليل على 



 
[ حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا الربيع بن سليمان ثنا أسد بن موسى ثنا بن أيب ذئب عن سعيد  5882] 

بن خالد القارظي عن عبد الرمحن بن عثمان التيمي أن النيب صلى هللا عليه وسلم ذكر عنده طيب الدواء وذكر 
 صلى هللا عليه وسلم عن قتله الضفدع يكون الدواء فنهى رسول هللا 

 
 ذكر مناقب عثمان بن أيب العاص الثقفي رضى هللا تعاىل عنه 

[ حدثين أبو بكر حممد بن أمحد بن ابلويه ثنا إبراهيم بن إسحاق احلريب ثنا مصعب بن عبد هللا قال عثمان  5883] 
 هللا تويف سنة مخسني بن أيب العاص بن عبد رمهان بن عبد هللا بن مهام الثقفي يكىن أاب عبد 

 
[ أخربان أبو بكر حممد بن عبد هللا الشافعي ثنا حامد بن سهل الثغري ثنا مسلم بن إبراهيم عن شعبة عن  5884] 

عيينة بن عبد الرمحن عن أبيه كان يف جنازة عثمان بن أيب العاص قال فكنا منشي مشيا خفيفا قال فرفع أبو بكرة 
 هللا صلى هللا عليه وسلم نرمل رمال  سوطه وقال لقد رأيتنا مع رسول

 
 ذكر مناقب سفيان بن عوف الغامدي 

[ حدثين أبو بكر حممد بن أمحد بن ابلويه ثنا إبراهيم بن إسحاق احلريب ثنا مصعب بن عبد هللا قال  5885] 
ء وهو وسفيان بن عوف الغامدي من أهل محص صحب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وكان له أبس وجندة وسخا

الذي أغار على هيت واألنبار يف أايم علي فقتل وسىب وكان ممن قتل حسان بن حسان البكري أخا احلارث بن 
حسان الوافد على النيب صلى هللا عليه وسلم مع قيلة بنت خمرمة فخطب علي رضى هللا تعاىل عنه وقال يف خطبته إن 

يف أايم معاوية وكان معاوية يعظم أمره ويقول إنه كان حيمل  أخا غامد قد أغار على هيت واألنبار وكان على الصوائف
 يف اجمللس الواحد على ألف قارح واستعمل معاوية بعده على الصوائف بن مسعود الفزاري فقيل 

 أقم اي بن مسعود قناة صليبة 
 كما كان سفيان بن عوف يقيمها 
 وسم اي بن مسعود مداين قيصر 

 كما كان سفيان بن عوف يسومها 
 وسفيان قرم من قروم قبيلة 

 به تيم وما يف الناس حي يضيمها 
 

 ذكر مناقب املغرية بن شعبة رضى هللا تعاىل عنه 
[ أخربين أمحد بن يعقوب الثقفي ثنا موسى بن زكراي التسرتي ثنا خليفة بن خياط قال املغرية بن شعبة  5886] 

 يكىن أاب عبد هللا ويل الكوفة ومات هبا سنة مخسني 
 
[ أخربين أمحد بن يعقوب الثقفي أخربان احلسن بن حممد األزهري ثنا حممد بن أمحد بن الرباء ثنا علي بن  5887 ]

املديين قال املغرية بن شعبة بن أيب عامر بن مسعود بن متعب بن مالك بن عمرو بن سعد بن عمرو بن قيس بن شيبة 



 بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس 
 

[ أخربين حممد بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق حدثين احلسن بن شجاع ثنا أمحد بن أيب رافع ثنا القاسم  5888] 
بن يزيد اجلرمي وكان من أخري أهل زمانه عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه عن املغرية بن شعبة قال كناين 

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أبيب عيسى 
 

حدثنا أبو عبد هللا األصبهاين ثنا احلسن بن اجلهم ثنا احلسني بن الفرج ثنا حممد بن عمر قال املغرية بن [  5889] 
شعبة بن أيب عامر بن مسعود بن معتب بن مالك بن كعب بن عمرو بن سعد بن عوف بن ثقيف وامسه قصي بن منبه 

مضر بن نزار وكان يكىن أاب عبد هللا وكان  بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس بن غيالن بن
يقال له مغرية الرأي وكان داهية ال جيد يف صدره أمرين إال وجد يف أحدمها خمرجا قدم على رسول هللا صلى هللا عليه 
وسلم وأقام معه حىت اعتمر عمرة احلديبية يف ذي القعدة سنة ست من اهلجرة قال املغرية فكانت أول سفرة خرجت 

ها وكنت أكون مع أيب بكر الصديق رضى هللا تعاىل عنه وألزم النيب صلى هللا عليه وسلم فيمن يلزمه وشهد معه في
املغرية بعد ذلك املشاهد مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وقدم وفد ثقيف فأنزهلم عليهم وأكرمهم وبعثه رسول هللا 

 موا ألوية صلى هللا عليه وسلم وأاب سفيان بن حرب إىل الطائف فهز 
 

[ حدثنا أبو أمحد إسحاق بن حممد اهلامشي ابلكوفة ثنا احلسني بن احلكم احلريي ثنا أبو نعيم ثنا يونس بن  5890] 
احلارث الطائفي حدثين أبو عون الثقفي عن أبيه عن املغرية بن شعبة قال ملا تويف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بعثين 

ىل عنه إىل أهل البحرية مث شهدت اليمامة مث شهدت فتوح الشام مع املسلمني مث أبو بكر الصديق رضى هللا تعا
شهدت الريموك فأصيبت عيين يوم الريموك مث شهدت القادسية وكنت رسول سعد إىل رستم ووليت لعمر بن اخلطاب 

نعمان فاألمري فتوحا وفتحت مهدان وكنت على ميسرة النعمان بن مقرن يوم هناوند وكان عمر قد كتب إن هلك ال
حذيفة وإن هلك حذيفة فاألمري املغرية وكنت أول من وضع ديوان البصرة ومجعت الناس ليعطوا ووليت الكوفة لعمر 

 بن اخلطاب وقتل عمر وأان عليها مث وليتها ملعاوية 
 

مر حدثين عبد هللا [ حدثنا أبو عبد هللا األصبهاين ثنا احلسن بن اجلهم ثنا احلسني بن الفرج ثنا حممد بن ع 5891] 
بن حممد بن عمر بن علي عن أبيه عن جده قال قال علي رضى هللا تعاىل عنه ملا ألقى املغرية بن شعبة خامته يف قرب 
النيب صلى هللا عليه وسلم ال يتحدث الناس إنك نزلت يف قرب النيب صلى هللا عليه وسلم وال حتدث أنت الناس أن 

 تعاىل عنه وقد رأى موقعه فتناوله فدفعه إليه قال بن عمر وحدثنا موسى الثقفي خامتك يف قربه فنزل علي رضى هللا
 عن أبيه قال مات املغرية بن شعبة ابلكوفة يف شعبان سنة مخسني وهو بن سبعني سنة يف خالفة معاوية 

 
مرزوق الطلحي ثنا [ حدثنا أبو بكر حممد بن داود بن سليمان الزاهد ثنا عبد هللا بن حممد بن قحطبة بن  5892] 

حممد بن انفع الكرابيسي البصري ثنا أبو عتاب سهل بن محاد ثنا أبو كعب صاحب احلرير عن عبد العزيز بن أيب 
بكرة قال كنا جلوسا عند ابب الصغري الذي يف املسجد يعين ابب غيالن أبو بكرة وأخوه انفع وشبل بن معبد فجاء 

املسجد يومئذ من قصب فانتهى إىل أيب بكرة فسلم عليه فقال له أبو بكرة املغرية بن شعبة ميشي يف ظالل املسجد و 



أيها األمري ما أخرجك من دار األمارة قال أحتدث إليكم فقال له أبو بكرة ليس لك ذلك األمري جيلس يف داره ويبعث 
إىل ابب أم مجيل إىل من يشاء فتحدث معهم قال اي أاب بكرة ال أبس مبا أصنع فدخل من ابب األصغر حىت تقدم 

امرأة من قيس قال وبني دار أيب عبد هللا وبني دار املرأة طريق فدخل عليها قال أبو بكرة ليس يل على هذا صرب 
فبعث إىل غالم له فقال له ارتق من غرفيت فانظر من الكوة فانطلق فنظر فلم يلبث أن رجع فقال وجدهتما يف حلاف 

بو بكرة فنظر فاسرتجع مث قال ألخيه انظر فنظر قال ما رأيت قال رأيت الزان مث فقال للقوم قوموا معي فقاموا فبدأ أ
قال ما رابك انظر فنظر قال ما رأيت قال رأيت الزان حمصنا قال أشهد هللا عليكم قالوا نعم قال فانصرف إىل أهله 

لم فلم يلبث أن بعث أاب وكتب إىل عمر بن اخلطاب مبا رأى فأاته أمر فظيع صاحب رسول هللا صلى هللا عليه وس
موسى األشعري أمريا على البصرة فأرسل أبو موسى إىل املغرية أن أقم ثالثة أايم أنت فيها أمري نفسك فإذا كان اليوم 
الرابع فارحتل أنت وأبو بكرة وشهوده فيا طوىب لك إن كان مكذواب عليك وويل لك إن كان مصدوقا عليك فارحتل 

ملغرية بن شعبة حىت قدموا املدينة على أمري املؤمنني فقال هات ما عندك اي أاب بكرة قال القوم أبو بكرة وشهوده وا
أشهد أين رأيت الزان حمصنا مث قدموا أاب عبد هللا أخاه فشهد فقال أشهد أين رأيت الزان حمصنا مث قدموا شبل بن معبد 

يف حلاف ومسعت نفسا عاليا وال أدري ما وراء  البجلي فسأله فشهد كذلك مث قدموا زايد فقال ما رأيت فقال رأيتهما
ذلك فكرب عمر وفرح إذ جنا املغرية وضرب القوم إال زايدا قال كان أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب رضى هللا تعاىل عنه 
ويل عتبة بن غزوان البصرة فقدمها سنة ست عشرة وكانت وفاته يف سنة تسع عشرة وكان عتبة يكره ذلك ويدعو هللا 

 خيلصه منها فسقط عن راحلته يف الطريق فمات رمحه هللا مث كان من أمر املغرية ما كان  أن
 

[ حدثنا أمحد بن يعقوب الثقفي ثنا حممد بن حيىي بن سليمان ثنا أمحد بن حممد بن أيوب ثنا إبراهيم بن  5893] 
وقيل افتتحها املغرية بن شعبة سعد عن حممد بن إسحاق قال فتحت مصر سنة عشرين وفيها كان فتح الفرات عنوة 

وكان استخلفه عتبة بن غزوان وتوجه إىل عمر وأمر عمر املغرية بن شعبة على البصرة وكتب إليه بعده فكان من أمره 
 وأمر أم مجيل القيسية ما كان 

 
بن الكليب [ فحدثين الزبري بن عبد هللا البغدادي ثنا حممد بن محاد ثنا حممد بن أيب السري ثنا هشام  5894] 

حدثين عبد الرمحن بن سعيد الكندي قال شهدان جنازة املغرية بن شعبة فلما ديل يف حفرته وقف عليها رجل فقال من 
 هذا املرموس فقلنا أمري الكوفة املغرية بن شعبة فوهللا ما لبث أن قال 

 أرسم داير ابملغرية تعرف 
 عليه روايب اجلن واإلنس تعرف 

 ان بعدان فإن كنت قد أبقيت هام
وفرعون فاعلم أن ذا العرش ينصف قال فأقبلوا عليه يشتمونه فوهللا ما أدري أي طريق أخذ وكانت والية املغرية بن 

 شعبة الكوفة سبع سنني 
 

[ حدثنا أبو حممد املزين ثنا حممد بن عثمان بن أيب شيبة أخربين عبد احلميد ثنا شريك عن زايد بن عالقة  5895] 
 ول يف جنازة املغرية بن شعبة استغفروا ألمريكم فإنه كان حيب العافية مسعت جريرا يق

 



[ حدثنا أمحد بن يعقوب ثنا أبو مسلم ثنا حجاج بن منهال ثنا محاد بن سلمة عن زيد بن أسلم أن رجال  5896] 
ة أان فقال عمر جاء فنادى يستأذن أبو عيسى على أمري املؤمنني عمر فقال عمر ومن أبو عيسى قال املغرية بن شعب

وهل لعيسى من أيب أما يف كىن العرب ما تكتنون هبا أبو عبد هللا وأبو عبد الرمحن فقال رجل أشهد لقد مسعت رسول 
هللا صلى هللا عليه وسلم يكىن هبا املغرية فقال عمر إن النيب صلى هللا عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما 

 يفعل بنا فكناه أبيب عبد هللا أتخر وأان يف خلج ما ندري ما 
 

[ أخربان احلسن بن حممد األزهري ثنا أبو بكر بن رجاء ثنا داود بن رشيد ثنا اهليثم بن عدي عن جمالد بن  5897] 
سعيد وابن عياش وإمساعيل بن أيب خالد عن الشعيب قال أقام املغرية بن شعبة على الكوفة عشر سنني ومات يف سنة 

معاوية إىل زايد وقد صحت الرواايت أن املغرية ويل الكوفة سنة إحدى وأربعني وهلك سنة مخسني فضم الكوفة 
 مخسني 

 
[ فحدثنا الشيخ أبو بكر بن إسحاق أان موسى بن إسحاق األنصاري القاضي ثنا أمحد بن يونس ثنا أبو  5898] 

ة بن شعبة ينال يف خطبته من علي بكر بن عياش عن حصني عن هالل بن يساف عن عبد هللا بن ظامل قال كان املغري 
وأقام خطباء ينالون منه فبينا هو خيطب وانل من علي وإىل جنيب سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل العدوي قال 

فضربين بيده وقال أال ترى ما يقول هذا أو قال هؤالء أشهد على التسعة أهنم يف اجلنة ولو حلفت على العاشر 
هللا عليه وسلم حبراء أان وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبري ومسعد وعبد  لصدقت كنا مع رسول هللا صلى

 الرمحن بن عوف فتزلزل اجلبل فقال النيب صلى هللا عليه وسلم أثبت حراء فليس عليك إال نيب أو صديق أو شهيد 
 

 بن يوسف التنيسي ثنا احلكم [ حدثنا إبراهيم بن فراس الفقيه مبكة ثنا بكر بن سهل الدمياطي ثنا عبد هللا 5899] 
بن هشام الثقفي حدثين عبد امللك بن عمري عن وارد موىل املغرية بن شعبة عن املغرية بن شعبة قال سران مع رسول 

هللا صلى هللا عليه وسلم ليلة فضرب بيده على عنق راحليت مث قال معك ماء قلت نعم هذه سطيحة من ماء معي قال 
أاتين فقال أتريد احلاجة قلت ال فغسل يديه ثالاث ومتضمض ثالاث واستنشق ثالاث وغسل وجهه فنزل فقضى احلاجة مث 

ثالاث مث أراد أن خيرج ذراعيه وكانت عليه جبة من صوف ضيقة فلم يقدر أن خيرج ذراعيه منها فأخرج يديه من حتت 
فلحقنا القوم فصلى هبم عبد الرمحن بن اجلبة مث غسل ذراعيه ثالاث ثالاث مث مسح برأسه ومسح على اخلفني مث سران 

عوف فأردت أن أؤذنه مبكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فمنعين فصلينا مث قضينا الثانية غريب صحيح اإلسناد 
 ومل خيرجاه هبذه السياقة 

 
ري حدثين [ حدثنا أبو بكر بن ابلويه ثنا احلسن بن علي بن شبيب املعمري ثنا عبد هللا بن محاد بن من 5900] 

حصني بن عبد الرمحن عن أيب وائل قال شهدت القادسية فانطلق املغرية بن شعبة فلما أتى بن رستم على السرير 
وثب فجلس معه على سريره فتحريوا فقال هلم املغرية بن شعبة ما الذي تفزعون من هذا أان أان اآلن أقوم فأرجع إىل 

قالوا أخربان ما جاء بكم فقال املغرية كنا ضالال فبعث هللا فينا نبيا  ما كنت عليه ويرجع صاحبكم إىل ما كان عليه
فهداان إىل دينه ورزقنا فكان فيما رزقنا حبة يكون يف بالدكم هذا فلما أكلنا منها وأطعمناها أهلنا قالوا ال صرب لنا 

 ناكم دخلتم النار حىت تنزلوان هذه البالد قالوا إذا نقتلكم قالوا إن قتلتموان دخلنا اجلنة وإن قتل



 
[ حدثنا علي بن محشاذ وحيىي بن حممد العنربي قاال ثنا حممد بن إبراهيم العبدي ثنا أمية بن بسطام ثنا  5901] 

يزيد بن زريع ثنا حجاج الصواف حدثين إايس بن معاوية بن قرة عن أبيه قال ملا كان يوم القادسية بعث ابملغرية بن 
وا معي عشرة فبعثوا فشد عليه ثيابه مث أخذ حجفة مث انطلق حىت أتوه فقال ألقوا يل شعبة إىل صاحب فارس فقال بعث

ترسا فجلس عليه فقال العلج إنكم معاشر العرب قد عرفت الذي محلكم على اجمليء إلينا أنتم قوم ال جتدون يف 
 نكره قتلكم إنكم بالدكم من الطعام ما تشبعون منه فخذوا نعطيكم من الطعام حاجتكم فإان قوم جموس وإان

تنحبسون علينا أرضنا فقال املغرية وهللا ما ذاك جاء بنا ولكنا كنا قوما نعبد احلجارة واألواثن فإذا رأينا حجرا أحسن 
من حجر القيناه وأخذان غريه وال نعرف راب حىت بعث هللا إلينا رسوال من أنفسنا فدعاان إىل اإلسالم فاتبعناه ومل جنئ 

 بقتال عدوان ممن ترك اإلسالم ومل جنئ للطعام ولكنا جئنا لنقتل مقاتلتكم ونسيب ذراريكم وأما ما للطعام إان أمران
ذكرت من الطعام فإان لعمري ما جند من الطعام ما نشبع منه ورمبا مل جند راي من املاء أحياان فجئنا إىل أرضكم هذه 

تكون لنا أو لكم فقال العلج ابلفارسية صدق قال وأنت تفقأ  فوجدان فيها طعاما كثريا وماء كثريا فوهللا ال نربحها حىت
 عينك ففقئت عينه من الغد أصابته نشابة غريب صحيح اإلسناد ومل خيرجاه 

 
 ذكر مناقب ركانة بن عبد يزيد رضى هللا تعاىل عنه 

ن عبد هللا قال مات [ حدثين أبو بكر حممد بن أمحد بن ابلويه ثنا إبراهيم بن إسحاق احلريب ثنا مصعب ب 5902] 
 ركانة بن عبد يزيد بن هاشم بن املطلب بن عبد مناف ابملدينة يف أول إمارة معاوية سنة أربعني 

 
[ حدثنا الشيخ أبو الوليد الفقيه وأبو بكر بن قيس قاال ثنا احلسن بن سفيان ثنا حممد بن عمار ثنا حممد  5903] 

مد بن ركانة بن عبد يزيد عن أبيه أنه صارع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بن ربيعة ثنا أبو العسقالين ثنا أبو جعفر حم
فصرعه النيب صلى هللا عليه وسلم وقال ركانة مسعت النيب صلى هللا عليه وسلم يقول فرق ما بيننا وبني املشركني 

 العمائم على القالنس 
 

 ذكر مناقب عمرو بن العاص 
اق أان إمساعيل بن قتيبة ثنا حممد بن عبد هللا بن منري قال مات عمرو بن [ حدثنا الشيخ أبو بكر بن إسح 5904] 

العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد بن سهم بن عمرو بن هصيص بن كعب بن لؤي بن غالب وأمه النابغة بنت حرملة 
كان قصريا خيضب بن احلارث بن كلثوم بن جوشن بن عمرو بن عبد هللا بن خزمية بن عنزة بن أسد بن ربيعة بن نزار و 

ابلسواد وقد قيل النابغة بنت حرملة بن سبية من عنزة وأخوه من أمه عروة بن أمامة العدوي وكان من مهاجرة احلبشة 
 وأخوه هشام بن العاص قتل يوم أجنادين شهيدا وقد قيل أن عمرو بن العاص تويف سنة إحدى ومخسني وهللا أعلم 

 
ثنا علي بن عبد العزيز وموسى بن احلسن وعبد هللا بن مهران الضرير قالوا [ حدثنا علي بن محشاذ العدل  5905] 

ثنا عفان ثنا محاد بن سلمة عن حممد بن عمرو عن أيب سلمة عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
 ابنا العاص مؤمنان هشام وعمرو 

 



بن أمحد بن أيب ميسرة املكي ثنا عبد هللا بن يزيد املقري [ حدثين احلسني بن احلسن بن أيوب ثنا عبد هللا  5906] 
ثنا حرملة بن عمران حدثين يزيد بن أيب حبيب عن أيب فراس موىل عمرو بن العاص أن عمرا ملا حضرته الوفاة قال 

ملشي البنه عبد هللا إذا أان مت فاغسلين وكفين وشد علي إزاري أو أزري فإين خماصم فإذا أنت غسلتين فأسرع يب ا
فإذا أنت وضعتين يف املصلى وذلك يوم عيد إما فطر أو أضحى فانظر يف أفواه الطرق فإذا مل يبق أحد واجتمع الناس 

فابدأ فصل علي مث صل العيد فإذا وضعتين يف حلدي فأهيلوا علي الرتاب فإن شقي األمين ليس أحق ابلرتاب من 
 ي حنو حنر جزور وتقطيعها استأنس بكم شقي األيسر فإذا سويتم علي الرتاب فاجلسوا عند قرب 

 
[ أخربين إبراهيم بن عصمة العدل ثنا السري بن خزمية ثنا موسى بن إمساعيل ثنا أبو هالل الراسيب عن  5907] 

قتادة قال ملا حضرت عمرو بن العاص الوفاة قال كيلوا مايل فكالوه فوجدوه اثنني ومخسني مدا فقال من أيخذه مبا 
ان بعرا قال وكان املد ستة عشر أوقية األوقية منه مكوكان ومات عمرو بن العاص يوم الفطر وقد بلغ فيه اي ليته ك

أربعا وتسعني سنة وصلى عليه ابنه عبد هللا ودفن ابملقطم يف سنة ثالث وأربعني مث استعمل معاوية على مصر وأعماهلا 
 أخاه عتبة بن أيب سفيان 

 
صبهاين ثنا احلسن بن اجلهم ثنا احلسني بن الفرج ثنا حممد بن عمر قال عمرو بن [ حدثنا أبو عبد هللا األ 5908] 

العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد بن سهم ويكىن أاب عبد هللا وأمه النابغة بنت حرملة سبية من عنزة وأخواه ألمه 
مية بن عبد مشس واختلف عمرو بن أاثثة بن عباد بن عبد املطلب بن عبد مناف بن قصي وعنيف بن أيب العاص بن أ

 يف وقت وفاته 
 

[ فحدثين عبد هللا بن أيب حيىي عن عمرو بن شعيب قال تويف عمرو بن العاص يوم الفطر مبصر سنة اثنتني  5909] 
وأربعني وهو وال عليها ومسعت من يذكر أنه تويف سنة ثالث وأربعني ومسعت بعض أهل العلم يذكر أنه تويف سنة 

 ما مسعت يف وقت وفاة عمرو بن العاص إحدى ومخسني وأصح 
 

[ إين مسعت أاب العباس حممد بن يعقوب يقول مسعت العباس بن حممد الدوري يقول مسعت حيىي بن معني  5910] 
 يقول مات عمرو بن العاص سنة ثالث وأربعني ودفن مبصر 

 
بو حيىي أخربين إبراهيم بن املنذر [ فحدثين حممد بن يعقوب احلافظ أان حممد بن إسحاق الثقفي أخربين أ 5911] 

قال عمرو بن العاص بن وائل قدم على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سنة مثان يكىن أاب عبد هللا وتويف مبصر يوم 
 الفطر سنة اثنتني وأربعني وهو وال عليها 

 
ري عن بن إسحاق حدثين [ حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن عبد اجلبار ثنا يونس بن بك 5912] 

يزيد بن أيب حبيب عن راشد موىل حبيب بن أوس حدثين عمرو بن العاص من فيه قال خرجت عامدا إىل رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم ألسلم فلقيت خالد بن الوليد وذلك قبل الفتح وهو مقبل من مكة فقلت أين تريد اي أاب 

الرجل لنيب أذهب وهللا أسلم فحىت مىت فقلت وأان وهللا ما جئت إال ألسلم  سليمان فقال وهللا لقد استقام امليسم وأن



 فقدمنا على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فتقدم خالد بن الوليد فأسلم وابيع مث دنوت فبايعته مث انصرفت 
 

نا سعيد بن عفري [ حدثنا عبد الصمد بن علي بن مكرم ببغداد ثنا أبو األحوص حممد بن اهليثم القاضي ث 5913] 
 عن بن هليعة عن يزيد بن أيب حبيب عن عبد الرمحن بن مشاسة قال كان عمرو بن العاص قصريا دحداحا 

 
[ حدثنا عبد الصمد بن علي ثنا أبو األحوص القاضي ثنا سعيد بن أيب مرمي قال أخربين عبد الرمحن بن  5914] 

يب عن أبيه عن جده أن عمر بن اخلطاب رضى هللا تعاىل عنه أيب الزاند عن عبد الرمحن بن احلارث عن عمرو بن شع
رأى عمرو بن العاص وقد سود شيبه فهو مثل جناح الغراب فقال ما هذا اي أاب عبد هللا فقال أمري املؤمنني أحب أن 

 مائة سنة ترى يف بقية فلم ينهه عمر رضى هللا تعاىل عنه عن ذلك ومل يعبه عليه وتويف عمرو بن العاص وسنه حنو من 
 

[ حدثنا أبو عبد هللا األصبهاين ثنا احلسن بن اجلهم ثنا احلسني بن الفرج ثنا حممد بن عمر عن هشام بن  5915] 
الكليب عن عوانة بن احلكم قال كان عمرو بن العاص يقول عجبا ملن نزل به املوت وعقله معه كيف ال يصفه فلما 

ا املوت وعقلك معك فقال اي بين املوت أجل من أن يوصف ولكين نزل به املوت قال له ابنه عبد هللا فصف لن
سأصف لك منه شيئا أجدين كأن على عنقي جبال رضوى وأجدين كأن يف جويف شوك السالح وأجدين كأن نفسي 

 خترج من ثقب إبرة 
 

الليث وابن هليعة [ حدثين حممد بن صاحل بن هانئ ثنا الفضل بن حممد الشعراين ثنا سعيد بن أيب مرمي ثنا  5916] 
قاال أنبأ بن أيب حبيب عن سويد بن قيس التجييب عن زهري بن قيس البلوي عن علقمة بن رمثة البلوي أنه قال بعث 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عمرو بن العاص إىل البحرين مث خرج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف سرية وخرجنا 

يه وسلم مث استيقظ فقال رحم هللا عمرا قال فتذاكران كل إنسان امسه عمرو فنعس معه فنعس رسول هللا صلى هللا عل
اثنيا فاستيقظ فقال رحم هللا عمرا مث نعس الثالثة مث استيقظ فقال رحم هللا عمرا فقلنا من عمرو اي رسول هللا قال 

اء ابلصدقة فأجزل فأقول له من عمرو بن العاص قالوا ما ابله قال ذكرته أين كنت إذا ندبت الناس إىل الصدقة فج
أين لك هذا فيقول من عند هللا وصدق عمرو أن لعمرو خريا كثريا قال زهري فلما كانت الفتنة قلت أتبع هذا الذي 

 قد قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فيه ما قال فلم أفارقه هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه 
 

قيه ببخارا ثنا إبراهيم بن معقل النسفي ثنا صفوان بن صاحل ثنا الوليد بن مسلم [ أخربين أمحد بن سهل الف 5917] 
عن حيىي بن عبد الرمحن عن حبان بن أيب جبلة عن عمرو بن العاص قال ما عدل يب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

 وخبالد بن الوليد أحدا من أصحابه يف حربه منذ أسلمنا 
 

 هللا تعاىل عنه  ذكر مناقب قيس بن خمرمة رضى
[ حدثين أبو بكر بن ابلويه ثنا إبراهيم بن إسحاق احلريب ثنا مصعب بن عبد هللا قال بن بين املطلب بن  5918] 

 عبد مناف قيس بن خمرمة بن املطلب بن عبد مناف وأمه أمساء بنت عامر امرأة من األنصار 
 



بد اجلبار ثنا يونس بن بكري عن بن إسحاق حدثين [ حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن ع 5919] 
املطلب بن عبد هللا بن قيس بن خمرمة بن املطلب بن عبد مناف عن أبيه عن جده قال ولدت أان ورسول هللا صلى هللا 

 عليه وسلم عام الفيل فنحن لدان 
 

 ذكر مناقب عبد هللا بن هشام بن زهرة القرشي رضى هللا تعاىل عنه 
ين أمحد بن يعقوب ثنا موسى بن زكراي ثنا خليفة بن خياط قال عبد هللا بن هشام بن زهرة بن عثمان [ أخرب  5920] 

بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة وأمه امرأة من بين أسد بن خزمية بن سعد بن ليث بن بكر بن عبد مناة 
 يبايعه ذهبت به أمه إىل النيب صلى هللا عليه وسلم وهو صغري فمسح رأسه ومل 

 
[ حدثنا احلسني بن احلسن بن أيوب ثنا عبد هللا بن أمحد بن زكراي بن أيب ميسرة ثنا عبد هللا بن يزيد  5921] 

املقري ثنا سعيد بن أيب أيوب عن أيب عقيل زهرة بن معبد عن عبد هللا بن هشام وقد أدرك النيب صلى هللا عليه وسلم 
 م فمسح رأسه ودعا له فكان يضحي ابلشاة الواحدة عن مجيع أهله أن أمه أتت به النيب صلى هللا عليه وسل

 
[ أخربان أبو جعفر حممد بن أمحد البغدادي ثنا أبو الزنباع روح بن الفرج ثنا حيىي بن بكري ثنا رشدين بن  5922] 

وسلم وهو آخذ سعد وابن هليعة عن زهرة بن معبد عن جده عبد هللا بن هشام قال كنا مع رسول هللا صلى هللا عليه 
بيد عمر بن اخلطاب فقال عمر وهللا اي رسول هللا إنك ألحب إيل من كل شيء إال نفسي فقال النيب صلى هللا عليه 

 وسلم اآلن اي عمر 
 

 ذكر مناقب املنكدر بن عبد هللا أيب حممد القرشي 
بد هللا قال املنكدر بن عبد هللا [ حدثين أبو بكر بن ابلويه ثنا إبراهيم بن إسحاق احلريب ثنا مصعب بن ع 5923] 

بن اهلدير بن حمرز بن عبد العزي بن عامر بن احلارث بن حارثة بن سعد بن تيم بن مرة أدرك النيب صلى هللا عليه 
 وسلم ومسع منه 

 
د [ أخربين أبو زكراي حيىي بن حممد العنربي ثنا احلسن بن علي ثنا الزبري بن بكار قال كان املنكدر بن عب 5924] 

هللا جاء إىل عائشة أم املؤمنني رضى هللا تعاىل عنها فشكا إليها احلاجة فقالت أول شيء أيتيين أبعث به إليك فجاءها 
عشرة ألف درهم فبعثت هبا إليه فأخذ منها جارية فولدت له بنية حممدا وأاب بكر وعمر وذكروا كلهم ابلصالح ومحل 

 عنهم احلديث 
 

كر بن إسحاق أان علي بن عبد العزيز ثنا أبو نعيم ثنا حريث بن السائب ثنا حممد بن [ حدثنا الشيخ أبو ب 5925] 
املنكدر عن أبيه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من طاف حول البيت أسبوعا ال يلغو فيه كان كعدل رقبة 

 يعتقها 
 

كتابه ثنا حممد بن املغرية اليشكري ثنا   [ حدثنا أبو القاسم عبد الرمحن بن احلسن القاضي هبمدان من أصل 5926] 



القاسم بن احلكم العرين ثنا عبد هللا بن عمرو بن مرة حدثين حممد بن سوقة عن حممد بن املنكدر عن أبيه عن النيب 
صلى هللا عليه وسلم أنه خرج ذات ليلة وقد أخر صالة العشاء حىت ذهب من الليل هنيهة أو ساعة والناس ينتظرون 

فقال ما تنتظرون فقالوا ننتظر الصالة فقال إنكم لن تزالوا يف صالة ما انتظرمتوها مث قال أما أهنا صالة مل  يف املسجد
يصلها أحد ممن كان قبلكم من األمم مث رفع رأسه إىل السماء فقال النجوم أمان ألهل السماء فإن طمست النجوم 

أصحايب ما يوعدون وأهل بييت أمان ألميت فإذا ذهب  أتى السماء ما يوعدون وأان أمان ألصحايب فإذا قبضت أتى
 أهل بييت أتى أميت ما يوعدون 

 
 ذكر مناقب أيب أيوب األنصاري رضى هللا تعاىل عنه 

[ أخربين أبو جعفر حممد بن حممد البغدادي بنيسابور ثنا عالثة ثنا أيب ثنا بن هليعة ثنا األسود عن عروة أن  5927] 
الذين ابيعوا النيب صلى هللا عليه وسلم من بين غنم بن مالك بن النجار أبو أيوب وهو  من تسمية أصحاب العقبة

 خالد بن زيد بن كليب بن ثعلبة 
 

[ أخربين أبو سهل بن زايد القطان ببغداد حدثين علي بن احلسن األزرق ثنا أمحد بن الوليد ثنا الوليد بن  5928] 
د قاال ثنا يزيد بن أيب حبيب عن أيب عمران التجييب قال غزوان القسطنطينية مسلم ثنا عبد هللا بن هليعة والليث بن سع

ومعنا أبو أيوب األنصاري فصففنا صفني ما رأيت صفني قط أطول منهما ومات أبو أيوب األنصاري يف هذه الغزاة 
 وكان أوصى أن يدفن يف أصل سور القسطنطينية وأن يقضي دين عليه ففعل 

 
عبد هللا األصبهاين ثنا حممد بن عبد هللا بن رستة ثنا سليمان بن داود ثنا حممد بن عمر قال [ حدثنا أبو  5929] 

آخى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بني أيب أيوب وبني مصعب بن عمري وشهد أبو أيوب بدرا وأحدا واخلندق 
ية القسطنطينية يف خالفة أبيه معاوية واملشاهد كلها مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وتويف عام غزا يزيد بن معاو 

سنة اثنتني ومخسني وقربه أبصل حصن القسطنطينية أبرض الروم فيما ذكر يتعاهدون قربه ويزورونه ويستسقون به إذا 
 قحطوا 

 
[ أخربان أبو عبد هللا حممد بن عبد هللا الصفار ثنا إمساعيل بن إسحاق القاضي ثنا مسدد ثنا بن علية ثنا  5930] 
وب عن حممد بن سريين قال شهد أبو أيوب مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بدرا مث مل يتخلف عن غزاة أي

املسلمني إال هو فيها إال عاما واحدا فإنه استعمل على اجليش رجل شاب فقعد ذلك العام فجعل بعد ذلك يتلهف 
ه يعوده فقال ما حاجتك فقال حاجيت إذا ويقول ما علي من استعمل فمرض وعلى اجليش يزيد بن معاوية فدخل علي

أان مت فاركب مث أسع يف أرض العدو ما وجدت مساغا فإذا مل جتد مساغا فادفين مث ارجع قال وكان أبو أيوب يقول 
 قال هللا عز وجل انفروا خفافا وثقاال فال أجدين إال خفيفا أو ثقيال 

 
ن عيسى ثنا الفضل بن حممد الشعراين ثنا أمحد بن حنبل ثنا [ أخربان أبو بكر حممد بن املؤمل بن احلسن ب 5931] 

أبو داود ثنا شعبة قال قلت للحكم ما شهد أبو أيوب من حرب علي بن أيب طالب رضى هللا تعاىل عنهما قال شهد 
 معه يوم حروراء 



 
د العزيز بن موسى [ حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن بكر املؤذن ببيت املقدس ثنا عب 5932] 

الالخوين ثنا يوسف بن حممد ثنا إبراهيم بن مسلم عن سعيد بن جبري عن بن عباس قال كان رسول هللا صلى هللا عليه 
وسلم انزال على أيب أيوب األنصاري يف غرفة وكان طعامه يف سلة من املخدع فكانت جتيء من الكوة السنور حىت 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم تلك أتخذ الطعام من السلة فشكا ذلك إىل 
الغول فإذا جاءت فقل هلا عزم عليك رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن ال ترجعي قال فجاءت فقال هلا أبو أيوب 

 ال أعود فرتكها فأتى عزم عليك رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن ال ترجعي فقالت اي أاب أيوب دعين هذه املرة فوهللا
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فأخربه قالت ذلك مرتني مث قالت هل لك أن أعلمك كلمات إذا قلتهن ال يقرب 

بيتك شيطان تلك الليلة وذلك اليوم ومن غد قال نعم قالت اقرأ آية الكرسي هللا ال إله إال هو احلي القيوم قال فأتى 
 لم فأخربه فقال صدقت وهي كذوب رسول هللا صلى هللا عليه وس

 
[ وحدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا الربيع بن سليمان ثنا عبد هللا بن وهب أان بن هليعة عن عمارة  5933] 

بن غزية عن عبد الرمحن بن أيب عمرة عن أبيه أن أاب أيوب األنصاري كان له مربد للتمر يف حديقة يف بيته فذكر 
 احلديث بنحو منه 

 
[ حدثناه أبو علي احلسني بن علي احلافظ أان عبدان األهوازي ثنا عثمان بن أيب شيبة ثنا أبو أمحد الزبريي  5934] 

ثنا سفيان عن بن أيب ليلى عن أخيه عيسى عن عبد الرمحن بن أيب ليلى عن أيب أيوب أنه كانت له سهوة فكانت 
 انيد إذا مجع بينهما صارت حديثا مشهورا وهللا أعلم الغول جتيء فتأخذ منه فذكر احلديث بنحو منه هذه األس

 
[ أخربين أبو عبد هللا احلسني بن احلسن بن أيوب ثنا أبو حامت الرازي ثنا إبراهيم بن موسى ثنا حممد بن  5935] 

أنس ثنا األعمش عن احلكم عن مقسم أن أاب أيوب أتى معاوية فذكر له حاجة قال ألست صاحب عثمان قال أما أن 
سول هللا صلى هللا عليه وسلم قد أخربان أنه سيصيبنا بعده أثرة قال وما أمركم قال أمران أن نصرب حىت نرد عليه ر 

احلوض قال فاصربوا قال فغضب أبو أيوب وحلف أن ال يكلمه أبدا مث أن أاب أيوب أتى عبد هللا بن عباس فذكر له 
 عليه وسلم عن بيته وقال أيش تريد قال أربعة غلمة فخرج له عن بيته كما خرج أبو أيوب لرسول هللا صلى هللا

 يكونون يف حملي قال لك عندي عشرون غالما هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه 
 

[ وقد حدثناه أبو عبد هللا حممد بن يعقوب الشيباين ثنا حامد أيب حامد املقري ثنا إسحاق بن سليمان عن  5936] 
أن أاب أيوب األنصاري قدم على بن عباس البصرة ففرغ له بيته وقال ألصنعن بك   بن سنان عن حبيب بن أيب اثبت

كما صنعت برسول هللا صلى هللا عليه وسلم وقال كم عليك من الدين قال عشرون ألفا قال فأعطاه أربعني ألفا 
 وعشرين مملوكا وقال لك ما يف البيت 

 
بن إبراهيم بن ملحان ثنا بن بكري حدثين عبد هللا بن هليعة [ أخربان الشيخ أبو بكر بن إسحاق أان أمحد  5937] 

عن حيي عن أيب عبد الرمحن عن عبد هللا بن عمرو أن أاب أيوب كان يف جملس وهو يقول أال يستطيع أحدكم أن يقرأ 



م صدق ثلث القرآن قال فجاء إليهم النيب صلى هللا عليه وسلم فسمع أاب أيوب فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسل
 أبو أيوب 

 
[ حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا العباس بن حممد الدوري ثنا أبو داود ثنا شعبة ومحاد بن سلمة  5938] 

عن مساك قال مسعت جابر بن مسرة يقول نزل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على أيب أيوب وكان إذا أكل طعاما 
هللا صلى هللا عليه وسلم فيأكل من حيث موضع يده فصنع ذات يوم  بعث إليه بفضله فينظر إىل موضع يد رسول

طعاما فيه ثوم فأرسل به إليه فرده رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فأتى النيب صلى هللا عليه وسلم فقال اي رسول هللا مل 
 عليه وسلم ال وقال أر أثر أصابعك فقال إنه كان فيه ثوم قال شعبة يف حديثه أحرام هو فقال رسول هللا صلى هللا

محاد يف حديثه اي رسول هللا بعثت إيل مبا مل أتكل فقال إنك لست مثلي إنه أيتيين امللك هذا حديث صحيح على 
 شرط مسلم ومل خيرجاه 

 
[ حدثنا أبو الوليد اإلمام رمحه هللا تعاىل ثنا حممد بن نعيم ثنا إسحاق بن إبراهيم احلنظلي ثنا وهب بن  5939] 

دثين أيب قال مسعت حممد بن إسحاق يقول حدثين يزيد بن أيب حبيب عن مرثد بن عبد هللا اليزين عن أيب جرير ح
أمامة الباهلي عن أيب أيوب قال ملا نزل علي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قلت أبيب أنت وأمي أين أكره أن أكون 

 أرفق يب أن أكون يف السفلى ملا يغشاان من الناس فوقك وتكون أسفل مين فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إين
قال فلقد رأيت جرة لنا انكسرت فاهريق ماؤها فقمت أان وأم أيوب بقطيفة لنا ما لنا حلاف غريها ننشف هبا املاء فرقا 

 أن يصل إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم شيء يؤذيه هذا حديث صحيح على شرط مسلم ومل خيرجاه 
 

حدثنا حممد بن صاحل بن هانئ ثنا الفضل بن حممد الشعراين ثنا سعيد بن أيب مرمي قال أان حيىي بن أيوب [  5940] 
عن عبيد هللا بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم بن أيب أمامة عن أيب أيوب األنصاري قال نزل علي رسول هللا 

و زاغت الشمس أو كما قال إن كان يف يده عمل صلى هللا عليه وسلم شهرا فنقبت يف عمله كله فرأيته إذا زالت أ
الدنيا رفضه وإن كان انئما فكأمنا يوقظ له فيقوم فيغسل أو يتوضأ فيصلي مث يركع أربع ركعات يتمهن وحيسنهن 

ويتمكن فيهن فلما أراد أن ينطلق قلت اي رسول هللا مكثت عندي شهرا وددت أنك مكثت أكثر من ذلك فنقبت يف 
إذا زالت الشمس أو زاغت فإن كان يف يدك عمل الدنيا رفضته وأخذت يف الصالة فقال رسول  عملك كله فرأيتك

هللا صلى هللا عليه وسلم إن أبواب السماء يفتحن يف تلك الساعة فال يرجتن أبواب السماء وأبواب اجلنة حىت تصلي 
 أول عمل العابدين  هذه الصالة فأحببت أن يصعد إىل ريب يف تلك الساعات خري وأن يرفع عملي يف

 
[ حدثنا أبو حممد أمحد بن عبد هللا املزين ثنا حممد بن عبد هللا املخرمي ثنا أبو كريب ثنا فردوس األشعري  5941] 

ثنا مسعود بن سليم عن حبيب بن أيب اثبت عن حممد بن علي بن عبد هللا بن عباس عن أبيه عن بن عباس أن أاب 
ل هللا صلى هللا عليه وسلم نزل يف داره غزا أرض الروم فمر على معاوية فجفاه أيوب خالد بن زيد الذي كان رسو 

معاوية مث رجع من غزوته فجفاه ومل يرفع به رأسا قال أبو أيوب إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنبأان أان سنرى 
 بن عباس رضى هللا تعاىل عنهما بعده أثرة قال معاوية فبما أمركم قال أمران أن نصرب قال فاصربوا إذا فأتى عبد هللا

ابلبصرة وقد أمره علي رضوان هللا عليه عليها فقال اي أاب أيوب إين أريد أن أخرج لك من مسكين كما خرجت لرسول 



هللا صلى هللا عليه وسلم فأمر أهله فخرجوا وأعطاه كل شيء كان يف الدار فلما كان وقت انطالقه قال حاجتك قال 
نية أعبد يعملون يف أرضي وكان عطاؤه أربعة ألف فأضعفها له مخس مرارا وأعطاه عشرين ألفا حاجيت عطائي ومثا

 وأربعني عبدا قد تقدم هذا احلديث إبسناد متصل صحيح وأعدته للزايدات فيه هبذا اإلسناد 
 

ر بن مسكني [ حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن سنان القزاز ثنا حممد بن الصلت ثنا عم 5942] 
عن انفع عن بن عمر عن أيب أيوب األنصاري قال ما صليت وراء نبيكم صلى هللا عليه وسلم إال مسعته حني ينصرف 
من صالته يقول اللهم اغفر يل أخطائي وذنويب كلها انعمين وأحييين وارزقين واهدين لصاحل األعمال واألخالق فإنه ال 

 ها إال أنت يهدي لصاحلها إال أنت وال يصرف عن سيئ
 

[ أخربين أمحد بن حممد بن سلمة العنزي ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ثنا مسلم بن إبراهيم ثنا حيىي بن  5943] 
العالء عن حيىي بن سعيد عن سعيد بن املسيب عن أيب أيوب أنه أخذ من حلية رسول هللا صلى هللا عليه وسلم شيئا 

 ديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه فقال ال يكن بك السوء اي أاب أيوب هذا ح
 

[ حدثنا الشيخ أبو بكر بن إسحاق اإلمام أان العباس بن الفضل األسفاطي ثنا إمساعيل بن أويس حدثين  5944] 
أخي عن سليمان بن بالل عن أسامة بن زيد عن بن شهاب عن إبراهيم بن عبد هللا بن حنني أن عبد هللا بن عباس 

احملرم يغسل رأسه ابملاء من غري جنابة فأرسالين إىل أيب أيوب األنصاري وهو يف بعض مياه  واملسور بن خمرمة اختلفا يف
مكة أسأله عن ذلك فذكر احلديث بطوله هذه فضيلة أليب أيوب أن بن عباس واملسور بن خمرمة رجعا إليه يف السؤال 

 ارة وأظن أن الشيخني رضى هللا تعاىل عنهما قد خرجاه أو أحدمها يف كتاب الطه
 

 ذكر مناقب الطفيل بن عبد هللا بن سخربة رضى هللا تعاىل عنه 
[ أخربان أبو بكر أمحد بن سلمان الفقيه ببغداد ثنا هالل بن العالء ثنا علي بن سعيد ثنا عبيد هللا بن  5945] 

أنه رأى يف عمرو عن عبد امللك بن عمري عن ربعي بن حراش قال قال الطفيل بن عبد هللا بن أخي عائشة ألمها 
املنام أنه لقي رهطا من النصارى فقال إنكم القوم لوال أنكم تزعمون أن املسيح بن هللا فقال وأنتم القوم لوال أنكم 
تقولون ما شاء هللا وما شاء حممد قال مث لقي انسا من اليهود فقال إنكم القوم لوال أنكم تزعمون أن العزيز بن هللا 

تقولون ما شاء هللا وما شاء حممد فأتى النيب صلى هللا عليه وسلم فحدثه فقال النيب صلى فقال وأنتم القوم لوال أنكم 
هللا عليه وسلم حدثت هبذا احلديث أحدا فقال نعم فحمد هللا وأثىن عليه مث قال إن أخاكم قد رأى ما بلغكم فال 

خالفه محاد بن سلمة عن عبد امللك بن  تقولوا ما شاء هللا وما شاء حممد ولكن قولوا ما شاء هللا وحده ال شريك له
 عمري 

 
[ حدثنا علي بن محشاذ العدل ثنا علي بن عبد العزيز وأبو مسلم قاال حدثنا حجاج بن منهال ثنا محاد  5946] 

بن سلمة عن عبد امللك بن عمري عن ربعي بن حراش عن الطفيل بن عبد هللا بن سخربة أخي عائشة ألمها فقال 
 نائم فذكر احلديث مبثله سواء هذا أوىل ابحملفوظ من األول رأيت فيما يرى ال

 



 ذكر مناقب نبيشة اخلري رضى هللا تعاىل عنه 
[ أخربان أبو حممد أمحد بن عبد هللا املزين ببخارا ثنا أبو خليفة ثنا حممد بن سالم اجلمحي عن أيب عبيدة  5947] 

تاب بن احلارث بن حصني بن احلارث بن عبد العزى وهو نبيشة معمر بن املثىن قال نبيشة بن عبد هللا بن شيبان بن ع
 اخلري يكىن أاب طريف نزل البصرة 

 
[ أخربين عبد هللا بن حممد بن موسى العدل ثنا حممد بن أيوب ثنا عيسى بن إبراهيم املزكي ثنا املعلى بن  5948] 

بن احملبق اهلذيل قالت دخل علينا نبيشة وكان  راشد النبال أبو اليمان حدثتين أم عاصم وكانت أم ولد سنان بن سلمة
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مساه نبيشة اخلري دخل على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وعنده أسارى فقال اي 
رسول هللا أما أن متن عليهم وأما أن تفاديهم فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أمرت خبري أنت نبيشة اخلري بعد 

 ك ذل
 

 ذكر مناقب أيب أيوب األزدي 
 صحايب من الزهاد 

 
[ حدثين أبو بكر حممد بن أمحد بن ابلويه ثنا إبراهيم بن إسحاق احلريب ثنا مصعب بن عبد هللا الزبريي  5949] 

قال وأبو أيوب خالد بن زيد بن كليب بن ثعلبة بن عبد عوف من بين متيم بن مالك بن النجار شهد العقبة وبدرا 
شاهد كلها وفتوح العراق وشهد مع علي رضى هللا تعاىل عنه صفني مث صار إىل الشام فدخل أرض الروم غازاي وامل

 ونزل القسطنطينية 
 

[ حدثنا علي بن محشاذ العدل ثنا حممد بن أمحد بن النضر ثنا عمارة بن غزية أن أاب أيوب األزدي مر  5950] 
يوب األنصاري بطوله هذا حديث مرسل فإن بني عمارة بن غزية وبني أيب على معاوية فذكر احلديث الذي تقدم أليب أ

 أيوب ومعاوية مفازة وحديث أيب أيوب األنصاري متصل مسند 
 

 ذكر مناقب جرير بن عبد هللا البجلي رضى هللا تعاىل عنه 
بن عبد هللا الزبريي [ حدثين أبو بكر حممد بن أمحد بن ابلويه ثنا إبراهيم بن إسحاق احلريب ثنا مصعب  5951] 

قال وجرير بن عبد هللا بن مالك بن نصر بن ثعلبة بن جشم بن عوف بن شليل بن خزمية بن سكن بن علي بن مالك 
بن زيد بن قيس بن عبقر بن أمنار كان قد أقام يف الفتنة بقرقيسا مث انتقل منها إىل الكوفة وهبا تويف رضى هللا تعاىل عنه 

 سنة إحدى ومخسني 
 

 مناقب أيب موسى عبد هللا بن قيس األشعري رضى هللا تعاىل عنه ذكر 
[ حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن عبد اجلبار ثنا يونس بن بكري عن بن إسحاق قال أبو  5952] 

 موسى األشعري عبد هللا بن قيس حليف آل عتبة بن ربيعة بن عبد مشس 
 



بن أمحد األصبهاين ثنا احلسن بن اجلهم ثنا احلسني بن الفرج ثنا حممد بن عمر [ حدثنا أبو عبد هللا حممد  5953] 
قال أبو موسى األشعري امسه عبد هللا بن قيس بن سليم بن حضار بن حريث بن عامر بن بكر بن عامر بن عذر بن 

موسى طيبة بنت وائل بن انجية بن املهاجر بن األشعري وهو نبت بن أدد بن يشجب بن يعرب بن قحطان وأم أيب 
وهب بن عتيك وقد كانت أسلمت وماتت ابملدينة وكان أبو موسى قدم مكة فحالف أاب أحيحة سعيد بن العاص 

 وأسلم مبكة وهاجر إىل أرض احلبشة مث قدم مع أهل السفينتني ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم خبيرب 
 

د اجلبار ثنا يونس بن بكري عن بن إسحاق قال كان [ حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن عب 5954] 
أبو موسى األشعري ممن هاجر إىل أرض احلبشة وأقام هبا حىت بعث النيب صلى هللا عليه وسلم إىل النجاشي عمرو بن 

 أمية الضمري فحملهم يف سفينتني فقدم هبم عليه خبيرب بعد احلديبية 
 

لويه ثنا حممد بن يونس ثنا روح بن عبادة ثنا حسني املعلم عن أيب [ أخربان أبو بكر حممد بن أمحد بن اب 5955] 
 بردة أنه وصف األشعري أاب موسى فقال رجل خفيف اجلسم قصري قط 

 
[ أخربان الشيخ اإلمام أبو بكر بن إسحاق أان إمساعيل بن قتيبة ثنا حممد بن عبد هللا بن منري قال مات أبو  5956] 

 مخسني وهو بن ثالثة وستني سنة موسى األشعري سنة اثنتني و 
 

[ ومسعت أاب العباس حممد بن يعقوب يقول مسعت العباس يقول مسعت حيىي بن معني يقول اسم أيب موسى  5957] 
 األشعري عبد هللا بن قيس 

 
زيز [ حدثين أبو زرعة الرازي ثنا حممد بن عمري ثنا بن الربقي ثنا عمرو بن أيب سلمة عن سعيد بن عبد الع 5958] 

التنوخي قال قدم أبو موسى األشعري على النيب صلى هللا عليه وسلم فدعا النيب صلى هللا عليه وسلم ألكرب أهل 
السفينة وأصغرهم قال أبو عامر األشعري أان أكرب أهل السفينة وابين أصغرهم قال سعيد وكان فيهم أبو عامر وأبو 

 اء مالك وأبو موسى وكعب بن عاصم أظنهم خرجوا ابألبو 
 

[ أخربان أبو سعيد أمحد بن حممد األمحسي أان احلسني بن عبيد هللا أان أبو غسان ثنا عباد عن الشيباين  5959] 
مسعت الشعيب يقول القضاء يف ستة نفر من أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ثالثة ابملدينة وثالثة ابلكوفة 

وعبد هللا وأبو موسى قال الشيباين فقلت للشعيب أبو موسى يضاف  فباملدينة عمر وأيب وزيد بن اثبت وابلكوفة علي
إليهم قال كان أحد الفقهاء فحدثنيه أبو عبد هللا حممد بن العباس بن أمحد بن حممد بن عاصم الشهيد رضى هللا تعاىل 

 عنه 
 

عدي ثنا جمالد بن سعيد  [ حدثنا أمحد بن حممد بن علي بن بدين ثنا حممد بن عمرويه اهلروي ثنا اهليثم بن 5960] 
عن الشعيب عن مسروق قال انتهى علم أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم إىل هؤالء النفر عمر بن اخلطاب وعلي 

بن أيب طالب وعبد هللا بن مسعود وأيب بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن اثبت وأيب الدرداء وأيب موسى األشعري قال 



 يد بن اثبت وأبو موسى األشعري رضى هللا تعاىل عنهم مسروق القضاة أربعة عمر وعلي وز 
 

[ حدثنا علي بن عيسى ثنا أمحد بن جندة ثنا حيىي بن عبد احلميد ثنا قيس بن الربيع عن عاصم عن شقيق  5961] 
بن سلمة قال خطبنا أبو موسى األشعري فقال وهللا لئن أطعتم هللا ابداي وعبد هللا بن قيس اثنيا ألمحلنكم على 

 لطريقة ا
 

[ أخربين حممد بن املؤمل بن احلسن ثنا الفضل بن حممد الشعراين ثنا أمحد بن حنبل رضى هللا تعاىل عنه ثنا  5962] 
 أبو داود أان شعبة عن أيب التياح قال مسعت احلسن يقول ما قدم البصرة راكب خري ألهلها من أيب موسى األشعري 

 
قوب ثنا احلسن بن علي بن عفان العامري ثنا حسني بن عطية ثنا حيىي بن [ حدثنا أبو العباس حممد بن يع 5963] 

سلمة بن كهيل عن أبيه عن حممد بن علي عن بن عباس قال قال أبو موسى األشعري إن عليا أول من أسلم مع 
أيب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وسلم هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه والغرض من إخراجه براءة ساحة 

 موسى من نقص علي مث رواية بن عباس عنه 
 

[ فحدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا بكار بن قتيبة القاضي ثنا أبو داود ثنا شعبة عن أيب التياح قال  5964] 
مسعت رجال أسود كان مع بن عباس ابلبصرة حدث أبحاديث عن أيب موسى األشعري عن النيب صلى هللا عليه وسلم 

بن عباس يسأله عنها فكتب إليه األشعري انك رجل من أهل زمانك وإين مل أحدث عن النيب صلى هللا  فكتب إليه
عليه وسلم منها بشيء إال أين كنت مع النيب صلى هللا عليه وسلم فأراد أن يبول فقام إىل دمث حائط هناك وقال إن 

أحدكم أن يبول فلريتد لبوله هذا حديث صحيح بين إسرائيل كان إذا أصاب أحدهم البول قرضه ابملقراض فإذا أراد 
 اإلسناد ومل خيرجاه 

 
[ أخربان احلسني بن احلسن بن أيوب ثنا أبو حيىي بن أيب ميسرة ثنا بدل بن احملرب ثنا شعبة عن عمرو بن  5965] 

وأاب  مرة مسع أاب وائل يقول شهدت أاب موسى األشعري وعمار بن ايسر وأاب مسعود البدري فسمعت أاب موسى
مسعود يقوالن لعمار ما رأيت منك يف اإلسالم أمرا أكره إلينا من تسارعك يف هذا األمر قال عمار وأان ما رأيت 

 منكما منذ أسلمتما أمرا أكره إيل من إبطائكما عنه مث خرجوا إىل املسجد مجيعا 
 

ثنا حمرز بن هشام الكويف ثنا خالد [ حدثنا أبو النضر حممد بن يوسف الفقيه ثنا عثمان بن سعيد الدارمي  5966] 
بن انفع األشعري عن سعيد بن أيب بردة عن أيب بردة بن أيب موسى قال مر النيب صلى هللا عليه وسلم أبيب موسى 

ذات ليلة ومعه عائشة وأبو موسى يقرأ فقاما فاستمعا لقراءته مث مضيا فلما أصبح أبو موسى وأتى النيب صلى هللا عليه 
نيب صلى هللا عليه وسلم مررت بك اي أاب موسى البارحة وأنت تقرأ فاستمعنا لقراءتك فقال أبو موسى اي وسلم فقال ال

 نيب هللا لو علمت مبكانك حلربت لك حتبريا هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه 
 

ر بن مشيل أان عوف عن [ أخربان أبو العباس حممد بن أمحد احملبويب مبرو ثنا الفضل بن عبد اجلبار ثنا النض 5967] 



أيب مجيلة عن معاوية بن قرة عن أيب بردة قال قال يل بن عمر أتدري ما قال أيب ألبيك قلت ال قال قال أيب ألبيك 
هل يسرك أن إسالمنا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهجرتنا معه وجهادان معه وعلمنا معه يرد لنا وأن كل عمل 

فا رأسا برأس قال أبوك أليب ال وهللا لقد جاهدان بعد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وصلينا عملناه بعده جنوان منه كفا
وصمنا وعملنا خريا كثريا وإان لنرجو ذلك قال فقال أيب ألبيك والذي نفسي بيده لوددت أنه يرد يل وأن كل شيء 

 ح اإلسناد ومل خيرجاه بعد ذلك جنوان منه رأسا برأس قال قلت إن أابك خري من أيب هذا حديث صحي
 

[ أخربين أمحد بن حممد بن مسلمة العنزي ثنا معاذ بن جندة القرشي ثنا محاد بن حيىي ثنا عبد هللا بن املؤمل  5968] 
عن عطاء عن بن عباس أن النيب صلى هللا عليه وسلم استعمل أاب موسى على سرية البحر فبينا هي جتري هبم يف 

مناد من فوقهم أال أخربكم بقضاء قضاه هللا على نفسه أنه من يعطش هلل يف يوم صائف فإن البحر يف الليل إذ انداهم 
 حقا على هللا أن يسقيه يوم العطش األكرب هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه 

 
 ذكر مناقب عقبة بن عامر أيب عمرو اجلهين رضى هللا تعاىل عنه 

ظلي ببغداد ثنا حممد بن العباس الكاملي ثنا أبو بكر بن أيب شيبة [ أخربين حممد بن أمحد بن متيم احلن 5969] 
حدثين زيد بن احلباب عن عبد هللا بن هليعة قال حدثين أبو األسود عن عروة أن معاوية استعمل على مصر بعد وفاة 

ل أبو بكر فحدثين أخيه عتبة بن أيب سفيان عقبة بن عامر اجلهين وذلك سنة أربع وأربعني فأقام احلج فيها معاوية قا
أبو بكر بن عياش ثنا معروف بن خربوذ املكي قال بينما عبد هللا بن عباس جالس يف املسجد وحنن بني يديه إذ أقبل 

معاوية فجلس إليه فأعرض عنه بن عباس فقال له معاوية مايل أراك معرضا ألست تعلم أين أحق هبذا األمر من بن 
فرا ال ولكين بن عم عثمان قال فإن عمي خري من بن عمك قال إن عثمان عمك قال مل ألنه كان مسلما وكنت كا

قتل مظلوما قال وعندمها بن عمر فقال بن عباس فإن هذا وهللا أحق ابألمر منك فقال معاوية إن عمر قتله كافر 
 وعثمان قتله مسلم فقال بن عباس ذاك وهللا أدحض حلجتك 

 
 حممد بن إسحاق الثقفي أخربين أبو يونس ثنا إبراهيم بن املنذر [ حدثين حممد بن يعقوب احلافظ أان 5970] 

 احلزامي قال عقبة بن عامر اجلهين يكىن أاب عمرو تويف سنة اثنتني ومخسني 
 

[ حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا يزيد بن عبد الصمد الدمشقي ثنا أبو النضر إسحاق بن إبراهيم  5971] 
بن يزيد حدثين هشام العابد حدثين عبادة بن نسي وكان عامال لعبد امللك بن مروان على  بن يزيد القرشي ثنا خالد

األردن قال مررت بناس قد اجتمعوا على شيخ وهو حيدث ففرجوا عين فإذا شيخ حيدث يقول اي أيها الناس إن ثالاث 
ليت ومل يصل وصمت ومل يصم عندكم أمانة من حافظ عليهن فهو مؤمن ومن مل حيافظ عليهن فليس مبؤمن إن قال ص

واغتسلت من اجلنابة ومل يغتسل قال فقال من مييين من هذا قال عقبة بن عامر اجلهين صاحب رسول هللا صلى هللا 
 عليه وسلم 

 
 ذكر مناقب حجر بن عدي رضى هللا تعاىل عنه 

 وهو راهب أصحاب حممد صلى هللا عليه وسلم وذكر مقتله 



 
شاذ العدل ثنا إمساعيل بن إسحاق القاضي ثنا عارم أبو النعمان حممد بن الفضل ثنا [ حدثنا علي بن مح 5972] 

محاد بن زيد عن حممد بن الزبري احلنظلي حدثين موىل زايد قال أرسلين زايد إىل حجر بن عدي ويقال فيه بن األدبر 
 تركب أعجاز أمور هلك من ركب صدورها فأىب أن أيتيه مث أعادين الثانية فأىب أن أيتيه قال فأرسل إليه أين أحذرك أن 

 
[ حدثنا أبو علي احلسني بن علي احلافظ ثنا اهليثم بن خلف الدوري ثنا أبو كريب ثنا حيىي بن آدم عن أيب  5973] 

بكر بن عياش عن األعمش عن زايد بن عالثة قال رأيت حجر بن األدبر حني أخرج به زايد إىل معاوية ورجاله من 
 ري جانب وهو على بع

 
[ حدثنا أبو بكر حممد بن أمحد بن ابلويه ثنا إبراهيم احلريب ثنا مصعب بن عبد هللا الزبريي قال حجر بن  5974] 

عدي الكندي يكىن أاب عبد الرمحن كان قد وفد إىل النيب صلى هللا عليه وسلم وشهد القادسية وشهد اجلمل وصفني 
سفيان مبرج عذراء وكان له ابنان عبد هللا وعبد الرمحن قتلهما مصعب  مع علي رضى هللا تعاىل عنه قتله معاوية بن أيب
 بن الزبري صربا وقتل حجر سنة ثالث ومخسني 

 
[ حدثنا علي بن محشاذ العدل ثنا معاذ بن املثىن بن معاذ العنربي حدثين أيب ثنا أيب عن بن عون عن انفع  5975] 

اس يتحريون ويقولون ما فعل حجر فأتى خربه بن عمر وهو خمتىبء يف قال ملا كان ليايل بعث حجر إىل معاوية جعل الن
 السوق فأطلق حبوته ووثب وانطلق فجعلت أمسع حنيبه وهو مول 

 
[ حدثنا أبو علي احلافظ ثنا اهليثم بن خلف ثنا أبو كريب ثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن أيب إسحاق  5976] 

 على بيعيت ال أقيلها وال أستقيلها مساع هللا والناس  قال رأيت حجر بن عدي وهو يقول أال إين
 

[ حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن حممد بن حيىي ثنا حممد بن إسحاق الثقفي ثنا املفضل بن غسان الغاليب ثنا  5977] 
أمر حيىي بن معني وهشام ثنا داود بن عمرو عن بشر بن عبد احلضرمي قال ملا بعث زايد حبجر بن عدي إىل معاوية 

معاوية حببسه مبكان يقال له مرج عذراء مث استشار الناس فيه قال فجعلوا يقولون القتل القتل قال فقام عبد هللا بن 
زيد بن أسد البجلي فقال اي أمري املؤمنني أنت راعينا وحنن رعيتك وأنت ركننا وحنن عمادك إن عاقبت قلنا أصبت 

 ل راع مسؤول عن رعيته قال فتفرق الناس عن قوله وإن عفوت قلنا أحسنت والعفو أقرب للتقوى وك
 

[ أخربين أمحد بن عثمان بن حيىي املقري ببغداد ثنا عبيد هللا بن حممد الربيدي ثنا سليمان بن أيب شيخ ثنا  5978] 
حممد بن احلسن الشيباين ثنا أبو خمنف أن هدبة بن فياض األعور أمر بقتل حجر بن عدي فمشى إليه ابلسيف 

دت فرائصه فقال اي حجر أليس زعمت إنك ال جتزع من املوت فإان ندعك فقال ومايل ال أجزع وأان أرى قربا فارتع
حمفورا وكفنا منشورا وسيفا مشهورا وإنين وهللا لن أقول ما يسخط الرب قال فقتله وذلك يف شعبان سنة إحدى 

 ومخسني 
 



عبيد هللا النرسي ثنا موسى بن داود الضيب ثنا قيس بن [ حدثنا بكر بن حممد الصرييف مبرو ثنا أمحد بن  5979] 
الربيع عن أشعث عن حممد بن سريين قال قال حجر بن عدي ال تغسلوا عين دما وال تطلقوا عين قيدا وادفنوين يف 

 ثيايب فإان نلتقي غدا ابجلادة 
 

ا علي بن عبد العزيز ثنا أبو نعيم [ حدثنا أبو علي خملد بن جعفر ثنا أبو احلسن حممد بن حممد الكارزي ثن 5980] 
ثنا حرملة بن قيس النخعي حدثين أبو زرعة بن عمرو بن جرير قال ما وفد جرير قط إال وفدت معه وما دخل على 

 معاوية إال دخلت معه وما دخلنا معه عليه إال ذكر قتل حجر بن عدي 
 

ثنا إسحاق بن إبراهيم البغوي ثنا إمساعيل بن  [ حدثين علي بن عيسى احلريي ثنا احلسني بن حممد القباين 5981] 
علية عن هشام بن حسان عن بن سريين أن زايدا أطال اخلطبة فقال حجر بن عدي الصالة فمضى يف خطبته فقال 

له الصالة وضرب بيده إىل احلصى وضرب الناس أبيديهم إىل احلصى فنزل فصلى مث كتب فيه إىل معاوية فكتب 
فسرحه إليه فلما قدم عليه قال السالم عليك اي أمري املؤمنني قال وأمري املؤمنني أان إين ال  معاوية أن سرح به إيل

أقيلك وال استقيلك فأمر بقتله فلما انطلقوا به طلب منهم أن أيذنوا له فيصلي ركعتني فأذنوا له فصلى ركعتني مث قال 
إين خماصم قال فقتل قال هشام كان حممد بن سريين إذا ال تطلقوا عين حديدا وال تغسلوا عين دما وادفنوين يف ثيايب ف

 سئل عن الشهيد ذكر حديث حجر 
 

[ حدثنا أبو علي احلافظ أان حممد بن احلسن بن قتيبة العسقالين ثنا حممد بن مسكني اليمامي ثنا عباد بن  5982] 
ليه وسلم خطبهم فقال أي يوم عمر ثنا عكرمة بن عمار ثنا خمشي بن حجر بن عدي عن أبيه أن النيب صلى هللا ع

هذا قالوا يوم حرام قال فأي بلد هذا قالوا البلد احلرام قال فأي شهر قالوا شهر حرام قال فإن دماءكم وأموالكم 
وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا كحرمة شهركم هذا كحرمة بلدكم هذا ليبلغ الشاهد الغائب ال ترجعوا 

 بعض  بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب
 

[ مسعت أاب علي احلافظ يقول مسعت بن قتيبة يقول مسعت إبراهيم بن يعقوب يقول قد أدرك حجر بن  5983] 
عدي اجلاهلية وأكل الدم فيها مث صحب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ومسع منه وشهد مع علي بن أيب طالب رضى 

 هللا تعاىل عنه اجلمل وصفني وقتل يف مواالة علي 
 

[ أخربان أبو بكر حممد بن عبد هللا بن عتاب العبدي ببغداد ثنا أمحد بن عبيد هللا النرسي ثنا عمرو بن  5984] 
عاصم الكاليب ثنا محاد بن سلمة عن علي بن زيد عن سعيد بن املسيب عن مروان بن احلكم قال دخلت مع معاوية 

قتلت حجرا وأصحابه وفعلت الذي فعلت وذكر احلكاية على أم املؤمنني عائشة رضى هللا تعاىل عنها فقالت اي معاوية 
 بطوهلا 

 
 ذكر مناقب عمران بن احلصني اخلزاعي رضى هللا تعاىل عنه 

[ حدثنا علي بن محشاذ العدل ثنا حممد بن عيسى ثنا السكن الواسطي ثنا عمرو بن عون الواسطي ثنا  5985] 



 مران بن حصني اي أاب جنيد هشيم ثنا أبو بشر عن معاوية بن قرة قال قال زايد لع
 

[ حدثنا أبو عبد هللا حممد بن بطة األصبهاين ثنا احلسن بن اجلهم ثنا احلسني بن الفرج ثنا حممد بن عمر  5986] 
قال وعمران بن حصني بن عبيد بن خلف بن عبد هنم بن حزمة بن جهمة بن غاضرة ويكىن أاب جنيد أسلم قدميا هو 

هللا صلى هللا عليه وسلم غزوات ومل يزل يف بالد قومه مث حتول إىل البصرة فنزل هبا إىل أن وأبوه وأخته وغزا مع رسول 
 مات هبا وولده هبا وتويف عمران بن احلصني ابلبصرة قبل زايد بسنة وتويف زايد سنة مخس ومخسني 

 
عب بن عبد هللا الزبريي [ حدثين أبو بكر حممد بن أمحد بن ابلويه ثنا إبراهيم بن إسحاق احلريب ثنا مص 5987] 

 قال مات أبو جنيد عمران بن احلصني بن خلف بن عبد هنم اخلزاعي ابلبصرة سنة اثنتني ومخسني 
 

[ حدثنا أبو عبد هللا حممد بن يعقوب احلافظ ثنا حممد بن عبد الوهاب ثنا يعلى بن عبيد ثنا األعمش عن  5988] 
سجد فإذا شيخ مستند إىل إسطوانة حيدث يقول قال رسول هللا هالل بن يساف قال انطلقت إىل البصرة فدخلت امل

صلى هللا عليه وسلم خري الناس قرين مث الذين يلوهنم مث الذين يلوهنم مث أييت أقوام يعطون الشهادة قبل أن يسألوها 
 فقلت من هذا الشيخ قالوا عمران بن حصني هذا حديث عال صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه 

 
[ أخربين أبو عبد هللا حممد بن يعقوب احلافظ ثنا حممد بن إسحاق بن إبراهيم ثنا الفضل بن إسحاق  5989] 

الدوري ثنا أبو قتيبة عن إبراهيم بن عطاء عن أبيه أن زايدا أو بن زايد بعث عمران بن حصني ساعيا فجاء ومل يرجع 
كنا أنخذها على عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم معه درهم فقال له أين املال قال وللمال أرسلتين أخذانها كما  

ووضعناها يف املوضع الذي كنا نضعها على عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وسلم هذا حديث صحيح اإلسناد 
 ومل خيرجاه 

 
ة بن [ حدثين علي بن محشاذ العدل ثنا حممد بن أيوب أان علي بن احلسن ثنا هشيم أان أبو بشر عن معاوي 5990] 

 قرة قال كان عمران بن احلصني من أشد أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اجتهادا يف العبادة 
 

[ أخربان أبو عبد هللا حممد بن عبد هللا الصفار ثنا إمساعيل بن إسحاق القاضي ثنا عارم بن الفضل ثنا محاد  5991] 
م أحد البصرة من أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم بن زيد ثنا هشام بن حسان عن حممد بن املنكدر قال ما قد

 يفضل على عمران بن حصني 
 

[ حدثنا أبو زكراي حيىي بن حممد العنربي ثنا حممد بن إبراهيم العبدي ثنا مسدد ثنا بن علية عن سعيد عن  5992] 
 م إال يناشد الشعر قتادة عن مطرف قال خرجنا مع عمران بن احلصني من البصرة إىل الكوفة فما أتى عليه يو 

 
[ أخربين أبو العباس احملبويب مبرو ثنا سعيد بن مسعود ثنا يزيد بن هارون أان إبراهيم بن عطاء بن أيب ميمونة  5993] 

عن أبيه أن انقة لنجيد بن عمران بن حصني رميت وعمران مريض فتأذى هبا فلعنها عمران فخرج جنيد وهو يسرتجع 



 مالك فقال لعن أبو جنيد انقيت فما لبث إال قليال حىت اندق عنقها  وكانت انقته تعجبه فقيل له
 

[ أخربين أبو الفضل حممد بن إبراهيم بن الفضل ثنا احلسني بن حممد القباين ثنا أبو الوليد بن شجاع  5994] 
ل أعلم اي السكوين ثنا روح بن أسلم ثنا محاد عن أيب التياح عن مطرف بن عبد هللا عن عمران بن حصني أنه قا

مطرف أنه كانت تسلم املالئكة علي عند رأسي وعند البيت وعند ابب احلجر فلما اكتويت ذهب ذلك فلما برئ  
 كلمه قال أعلم اي مطرف أنه عاد إيل الذي كنت أفقد أكتم علي اي مطرف حىت أموت 

 
بجلي ثنا عفان بن مسلم ثنا [ أخربين أبو احلسن حممد بن علي بن بكري العدل ثنا احلسني بن الفضل ال 5995] 

حاجب بن عمر عن احلكم بن األعرج عن عمران بن حصني قال ما مسست فرجي بيميين منذ ابيعت رسول هللا 
 صلى هللا عليه وسلم وسلم هذا حديث صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه 

 
سوار بن عبد هللا العنربي ثنا حيىي بن [ حدثنا حممد بن إبراهيم بن الفضل ثنا احلسني بن حممد القباين ثنا  5996] 

سعيد حدثين محيد ثنا رافع بن سحبان أن رجال أتى عمران بن حصني وهو يف املسجد فقال رجل طلق امرأته وهو يف 
جملس ثالاث فقال إمث لزمه وحرمت عليه امرأته فانطلق فذكر ذلك أليب موسى يريد عيبه فقال أبو موسى أكثر هللا فينا 

 يد مثل أيب جن
 

 ذكر مناقب فضالة بن عبيد األنصاري وأخيه زايد بن عبيد رضى هللا تعاىل عنهما
 وله أيضا صحبة 

 
[ أخربان الشيخ أبو بكر بن إسحاق أان إمساعيل بن قتيبة ثنا حممد بن عبد هللا بن منري قال أبو حممد فضالة  5997] 

صاري وأمه ابنة حممد بن عقبة بن أحيحة بن اجلالح بن عبيد بن الناقد بن صهيب بن جحجبا بن كلفة بن عوف األن
 مات بدمشق سنة ثالث ومخسني وفيها مات أخوه زايد بن عبيد ويقال بعده بسنة 

 
[ فحدثين أبو احلسني حممد بن يعقوب احلافظ ثنا حممد بن عبد هللا البريويت ثنا إبراهيم بن يعقوب  5998] 

لة بن عبيد ابلكوفة ودفن ابلثوى وكان يكىن أاب املغرية فراثه حارثة بن بدر اجلوزجاين قال مات زايد بن عبيد أخو فضا
 فقال 

 صلى اإلله على قرب وطهره 
 عند الثوية يسقى فوقه املور 

 زفت إليه قريش نعش سيدها 
 فاجلود واحلزم فيه اليوم مقبور 

 أاب املغرية والدنيا مفجعة 
 وإن من غرة الدنيا املغرور 

 عروف معروف قد كان عندك للم



 وكان عندك للنكراء تنكري 
 وكنت تغشى وتعطي املال من سعة 
 إن كان اببك أضحى وهو حمجور 
 والناس بعدك قد حفت حلومهم 

 كأهنا نسجت فيها العصافري 
 

 ذكر مناقب عبد الرمحن بن أيب بكر الصديق رضى هللا تعاىل عنهما 
 ثنا أبو خليفة ثنا حممد بن سالم اجلمحي ثنا أبو عبيدة معمر بن [ حدثنا أبو حممد أمحد بن عبد هللا املزين 5999] 

املثىن قال قال كان اسم عبد الرمحن بن أيب بكر الصديق يف اجلاهلية عبد العزى فسماه رسول هللا صلى هللا عليه 
 وسلم عبد الرمحن 

 
 حدثين مصعب بن عبد هللا الزبريي [ حدثنا أبو بكر حممد بن أمحد بن ابلويه ثنا إبراهيم بن إسحاق احلريب 6000] 

قال كان عبد الرمحن بن أيب بكر يكىن أاب عبد هللا وقيل أاب حممد وأمه وأم عائشة أم رومان بنت عامر بن عومير بن 
عبد مشس بن عبد مناف أسلمت أم رومان وحسن إسالمها وقال فيها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من أحب أن 

 حلور العني فلينظر إىل أم رومان توفيت أم رومان يف ذي احلجة سنة ست من اهلجرة ينظر إىل امرأة من ا
 

[ أخربين أمحد بن يعقوب الثقفي أان املعمري قال مسعت أاب بكر بن أيب شيبة يقول كان اسم عبد الرمحن  6001] 
حممد وكان شهد فتح دمشق بن أيب بكر عبد العزي فسماه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عبد الرمحن ويكىن أاب 

 فنفله عمر ليلى بنت اجلودي حني فتح دمشق وكان هلا عاشقا 
 

[ حدثنا أبو بكر بن إسحاق اإلمام وعلي بن محشاذ العدل قاال ثنا بشر بن موسى ثنا احلميدي ثنا سفيان  6002] 
ن أيب بكر الصديق أهنم خرجوا إىل حدثين عمري بن حيىي الغساين قال مسعت عروة بن الزبري يقول أخربين عبد الرمحن ب

الشام يف ركب من أهل مكة ميتارون فأتوا امرأة يقال هلا ليلى فرأوا من هيئتها ومجاهلا فرجع عبد الرمحن بن أيب بكر 
 وهو يشبب هبا 

 تذكرت ليلى والسماوة دوهنا 
 فما البنة اجلودي ليلى وماليا 

 وإين أعاطي قبلة حارثية 
وابيا فلما كان زمن خالد بن الوليد وافتتح الشام أصابوها فيما أصابوا من السيب فكلم عبد حتل ببصرى أو حتل اجل

 الرمحن بن أيب بكر فيها خالدا فكتب يف ذلك إىل أيب بكر رضى هللا تعاىل عنه فكتب أبو بكر يعطوها إايه 
 

ي بن عبد هللا املديين ثنا سفيان بن [ أخربان احلسن بن حممد األزهري ثنا حممد بن أمحد بن الرباء أنبأ عل 6003] 
عيينة عن علي بن زيد بن جدعان أن عبد الرمحن بن أيب بكر يف فتية من قريش هاجروا إىل النيب صلى هللا عليه وسلم 

 قبل الفتح 



 
[ حدثنا أبو عبد هللا األصبهاين ثنا احلسن بن اجلهم ثنا احلسني بن الفرج ثنا حممد بن عمر قال وعبد  6004] 
لرمحن بن أيب بكر الصديق مل يزل على دين قومه يف الشرك حىت شهد بدرا مع املشركني ودعا إىل الرباز فقام إليه أبوه ا

أبو بكر رضى هللا تعاىل عنه ليبارزه فذكر أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال أليب بكر متعنا بنفسك مث إن عبد 
اب عبد هللا ومات سنة ثالث ومخسني يف إمارة معاوية بن أيب سفيان وكان الرمحن أسلم يف هدنة احلديبية وكان يكىن أ

 لعبد الرمحن ولد يقال له أبو عتيق ويقال لولده بنو أيب عتيق 
 

[ أخربان أبو العباس القاسم بن القاسم السياري مبرو ثنا عبد هللا بن علي الغزال ثنا علي بن احلسن بن  6005] 
ارك عن معمر عن أيوب قال قال عبد الرمحن بن أيب بكر أليب بكر رضى هللا تعاىل عنه قد شقيق ثنا عبد هللا بن املب

 رأيتك يوم أحد فصفحت عنك فقال أبو بكر لكين لو رأيتك مل أصفح عنك 
 

[ أخربين أمحد بن يعقوب الثقفي ثنا موسى بن زكراي التسرتي ثنا خليفة بن خياط قال مات عبد الرمحن بن  6006] 
 ءة وكنيته أبو عبد هللا مات سنة ثالث ومخسني أيب فجا

 
[ أخربين أبو بكر حممد بن أمحد بن ابلويه ثنا حممد بن أمحد بن النضر ثنا معاوية بن عمرو عن أيب إسحاق  6007] 

الفزاري عن منصور بن عبد الرمحن عن أمه صفية بنت شيبة قالت قدمت عائشة رضى هللا تعاىل عنها فأتيتها أعزيها 
يها عبد الرمحن بن أيب بكر فقالت رحم هللا أخي إن أكثر ما أجد يف نفسي أنه مل يدفن حيث مات قالت وكان أبخ

 أخوها قد تويف ابحلبشة فخرجت إليه فئة قريش فحملوه إىل أعلى مكة 
 

يل ثنا عبد [ أخربين أبو إسحاق إبراهيم بن حممد بن حيىي ثنا حممد بن سليمان بن فارس ثنا حممد بن إمساع 6008] 
الرمحن بن شيبة ثنا حممد بن عبد هللا بن عبد الرمحن بن القاسم بن حممد بن أيب بكر الصديق عن موسى بن عقبة قال 
ما نعلم يف اإلسالم أربعة أدركوا النيب صلى هللا عليه وسلم اآلابء مع األبناء إال أبو قحافة وأبو بكر وعبد الرمحن بن 

 د بن عبد الرمحن بن أيب بكر رضى هللا تعاىل عنهم أيب بكر وابنه أبو عتيق حمم
 

[ أخربين أمحد بن يعقوب الثقفي ثنا موسى بن زكراي التسرتي ثنا خليفة بن خياط قال مات عبد الرمحن بن  6009] 
 أيب بكر الصديق رضى هللا تعاىل عنهما فجاءة 

 
ا نعيم بن محاد ثنا موسى بن ثور عن معمر عن [ أخربين إمساعيل بن حممد بن الفضل الشعراين ثنا جدي ثن 6010] 

 الزهري عن سعيد بن املسيب قال ما تعلق على عبد الرمحن بن أيب بكر بكذبة يف اإلسالم 
 

[ حدثنا أبو جعفر أمحد بن عبيد بن إبراهيم األسدي احلافظ هبمدان ثنا إبراهيم بن احلسني ثنا إمساعيل بن  6011] 
الل عن علقمة بن أيب علقمة عن أمه أن امرأة دخلت بيت عائشة فصلت عند بيت أيب أويس حدثين سليمان بن ب

النيب صلى هللا عليه وسلم وهي صحيحة فسجدت فلم ترفع رأسها حىت ماتت فقالت عائشة احلمد هلل الذي حيىي 



وه قد مات فدخل ومييت إن يف هذه لعربة يل يف عبد الرمحن بن أيب بكر رقد يف مقيل له قاله فذهبوا يوقظونه فوجد
نفس عائشة هتمة أن يكون صنع به شرا وعجل عليه فدفن وهو حي فرأت أنه عربة هلا وذهب ما كان يف نفسها من 

 ذلك 
 

[ أخربين أمحد بن يعقوب الثقفي ثنا موسى بن زكراي التسرتي ثنا خليفة بن خياط قال مات عبد الرمحن بن  6012] 
 مع أخته عائشة وقدم على بن عامر البصرة  أيب بكر سنة ثالث ومخسني وشهد اجلمل

 
[ أخربان أبو جعفر حممد بن حممد البغدادي بنيسابور ثنا أبو عالثة ثنا أيب ثنا عيسى بن يونس عن بن  6013] 

جريج عن بن أيب مليكة قال تويف عبد الرمحن بن أيب بكر ابحلبشى على بريد من مكة فلما حجت عائشة رضى هللا 
 قربه فبكت وقالت  تعاىل عنها أتت

 وكنا كندماين جذمية حقبة 
 من الدهر حىت قيل لن يتصدعا 

 فلما تفرقنا كأين ومالكا 
 لطول اجتماع مل نبت ليلة معا مث ردت إىل مكة وقالت أما وهللا لو شهدتك لدفنتك حيث مت 

 
الغزال ثنا علي بن احلسن بن  [ أخربان أبو العباس القاسم بن القاسم السياري مبرو ثنا عبد هللا بن علي 6014] 

شقيق أخربان عبد هللا بن املبارك عن معمر عن الزهري عن سعيد بن املسيب قال ما تعلق على عبد الرمحن بن أيب 
 بكر بكذبة يف اإلسالم 

 
ين [ حدثنا أبو زكراي حيىي بن حممد العنربي ثنا حممد بن النضر بن سلمة اجلارودي ثنا الزبري بن بكار حدث 6015] 

إبراهيم بن حممد بن عبد العزيز بن عمر بن عبد الرمحن بن عوف عن أبيه عن جده قال بعث معاوية إىل عبد الرمحن 
بن أيب بكر الصديق رضى هللا تعاىل عنهما مبائة ألف درهم بعد أن أىب البيعة ليزيد بن معاوية فردها عبد الرمحن وأىب 

 مكة حىت مات هبا  أن أيخذها وقال أبيع ديين بدنياي وخرج إىل
 

[ أخربين أمحد بن عبد هللا املزين بنيسابور وحممد بن العدل ثنا إبراهيم بن شريك األسدي ابلكوفة ثنا أمحد  6016] 
بن يونس ثنا أبو شهاب عن عمرو بن قيس عن بن أيب مليكة عن عبد الرمحن بن أيب بكر قال قال رسول هللا صلى 

ف اكتب لكم كتااب لن تضلوا بعده أبدا مث والان قفاه مث أقبل علينا فقال أيىب هللا هللا عليه وسلم ائتين بدواة وكت
 واملؤمنون إال أاب بكر 

 
[ أخربين عبد هللا بن إسحاق بن إبراهيم اخلزاعي مبكة ثنا أبو حيىي بن أيب ميسرة ثنا أمحد بن حممد بن  6017] 

 عبد هللا بن عثمان بن خثيم عن يوسف بن ماهك عن حفصة الوليد األزرقي ثنا داود بن عبد الرمحن العطار حدثين
بنت عبد الرمحن بن أيب بكر عن أبيها أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال له أردف أختك عائشة فاعمرها من التنعيم 

 فإذا هبطت األكمة فمرها فلتحرم فإهنا عمرة متقبلة 



 
 ىل عنهما ذكر مناقب عبد هللا بن أيب بكر الصديق رضى هللا تعا

[ أخربان أبو جعفر البغدادي ثنا أبو عالثة ثنا أيب ثنا بن هليعة ثنا أبو األسود عن عروة قال وقتل يوم  6018] 
 الطائف من املسلمني من بين تيم بن مرة عبد هللا بن أيب بكر رمي بسهم فمات بعد ذلك خبمسني يوما 

 
ن بن علي بن عفان العامري ثنا أبو أسامة عن هشام بن [ حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا احلس 6019] 

 عروة عن أبيه قال كان الذي خيتلف ابلطعام إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأيب بكر يف الغار عبد هللا بن أيب بكر 
 

هللا بن أيب [ أخربين حممد بن احلسن الشيباين ثنا أمحد بن محاد بن زغبة ثنا سعيد بن عقبة قال مات عبد  6020] 
 بكر يف السنة اليت ماتت فيها فاطمة رضى هللا تعاىل عنها بعد وفاة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

 
[ أخربين أبو عبد هللا حممد بن العباس الشهيد رمحه هللا تعاىل ثنا أبو العباس الدغويل ثنا حممد بن عبد  6021] 

القاسم بن حممد قال رمي عبد هللا بن أيب بكر بسهم يوم الطائف  الكرمي ثنا اهليثم بن عدي ثنا أسامة بن زيد عن
فانتقضت به بعد وفاة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أبربعني ليلة فمات فدخل أبو بكر على عائشة فقال أي بنية 

فخرج مث وهللا لكأمنا أخذ أبذن شاة فأخرجت من داران فقالت احلمد هلل الذي ربط على قلبك وعزم لك على رشدك 
دخل فقال أي بنية أختافون أن تكونوا دفنتم عبد هللا وهو حي فقالت إان هلل وإان إليه راجعون اي أبت فقال أستعيذ 

ابهلل السميع العليم من الشيطان الرجيم أي بنية إنه ليس أحد إال وله ملتان ملة من امللك وملة من الشيطان قال فقدم 
عناه فأخرج إليهم فقال هل يعرف هذا السهم منكم أحد فقال سعد بن عبيد  عليه وفد ثقيف ومل يزل ذلك السهم

أخو بين العجالن هذا سهم أان بريته ورشته وعقبته وأان رميت به فقال أبو بكر فإن هذا السهم الذي قتل عبد هللا بن 
 أيب بكر فاحلمد هلل الذي أكرمه بيدك ومل يهنك بيده فإنه واسع احلمى 

 
أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن عبد اجلبار ثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن  [ حدثنا 6022] 

عائشة قالت كفن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف بردي حربة كاان لعبد هللا بن أيب بكر ولف فيهما مث نزعا عنه 
ها إذا مات مث قال بعد أن أمسكها ما كنت فكان عبد هللا بن أيب بكر قد أمسك تلك احللة لنفسه حىت يكفن في

 ألمسك لنفسي شيئا منع هللا رسوله صلى هللا عليه وسلم أن يكفن فيه فتصدق هبا عبد هللا 
 

[ حدثنا عبد هللا بن إسحاق اخلراساين العدل ببغداد ثنا جعفر بن حممد بن شاكر ثنا عثمان بن اهليثم ثنا  6023] 
عمارة األنصاري عن جهم بن عثمان السلمي عن حممد بن عبد هللا عن عمرو بن اهليثم بن األشعث عن حممد بن 

عثمان عن عبد هللا بن أيب بكر الصديق قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا بلغ املرء املسلم أربعني سنة 
ذنبه ما تقدم منه وما أتخر صرف هللا عنه ثالث أنواع من البالء اجلنون واجلذام والربص وإذا بلغ مخسني سنة غفر له 

 وكان أسري هللا يف األرض والشفيع يف أهل بيته يوم القيامة 
 

 ذكر مناقب أيب عتيق حممد بن عبد الرمحن بن أيب بكر الصديق رضى هللا تعاىل عنهم 



البخاري  [ حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن حممد بن حيىي ثنا حممد بن سليمان بن فارس ثنا حممد بن إمساعيل 6024] 
ثنا عبد الرمحن بن شيبة ثنا حممد بن عبد الرمحن بن القاسم بن حممد بن أيب بكر عن موسى بن عقبة قال ما نعلم يف 

اإلسالم أربعة أدركوا النيب صلى هللا عليه وسلم اآلابء مع األبناء إال أبو قحافة وأبو بكر وعبد الرمحن بن أيب بكر 
 وأبو عتيق حممد بن عبد الرمحن 

 
 ذكر مناقب املهاجر بن قنفذ القرشي رضى هللا تعاىل عنه 

[ حدثين أبو بكر بن ابلويه ثنا إبراهيم بن إسحاق احلريب ثنا مصعب بن عبد هللا قال املهاجر بن قنفذ بن  6025] 
عمري بن جدعان بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة وكان قنفذ بن عمري من أشراف قريش وكان يقال له شارب الذهب 

 أمه هند بنت احلارث من بين غنم بن مالك بن عبد مناة بن علي بن لبانة أتى املهاجر إىل البصرة ومات هبا 
 

[ حدثنا عبد الباقي بن قانع احلافظ ثنا حممد بن حيىي القزاز ثنا العباس بن طالب ثنا يزيد بن زريع عن  6026] 
ر عن املهاجر بن قنفذ قال مررت برسول هللا صلى هللا سعيد بن أيب عروبة عن قتادة عن احلسن عن حصني بن املنذ

عليه وسلم وهو يتوضأ فسلمت عليه فلم يرد علي فلما فرغ رده علي واعتذر إيل وقال إنه مل مينعين أن أرد عليك إال 
 أين كرهت أن أذكر هللا عز وجل وأان على غري طهارة 

 
 ذكر مناقب كعب بن عجرة األنصاري رضى هللا تعاىل عنه 

[ أخربان أبو نعيم حممد بن عبد الرمحن الغفاري مبرو ثنا عبدان بن حممد بن عيسى احلافظ قال مسعت أمحد  6027] 
بن زهري يقول كعب بن عجرة بن عدي بن عبد احلارث بن عمرو بن عوف بن غنم بن سوادة ويقال آلابئه القواقل 

رج إىل احلديبية يريد العمرة فوافق قدومه خروج النيب وكان أحرم من الشام حني خرج النيب صلى هللا عليه وسلم خ
 صلى هللا عليه وسلم فخرج معه وكعب بن عجرة حليف بين عوف بن احلارث بن اخلزرج 

 
[ حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن عبد هللا بن عبد احلكم ثنا أنس بن عياض حدثين سعد  6028] 

يه فقلت اي أاب حممد ما الذي أمرك رسول هللا صلى هللا عليه وسلم زمن احلديبية بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن أب
 يف إحرامك فقال قال يل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم احلق احلق 

 
[ حدثنا أبو عبد هللا األصبهاين ثنا حممد بن عبد هللا بن ربيعة ثنا سليمان بن داود ثنا حممد بن عمر قال  6029] 

 عجرة ابملدينة سنة اثنتني ومخسني وهو يومئذ بن مخس وسبعني سنة مات كعب بن 
 

[ حدثنا أبو عبد هللا حممد بن يعقوب احلافظ ثنا علي بن احلسن اهلاليل ثنا معلى بن أسد ثنا وهيب عن  6030] 
 عليه وسلم عبد هللا بن عثمان بن خثيم عن عبد الرمحن بن سابط عن جابر بن عبد هللا قال قال رسول هللا صلى هللا

لكعب بن عجرة اي كعب بن عجرة إين أعيذك ابهلل من إمارة السفهاء قال اي رسول هللا وما إمارة السفهاء قال أمراء 
 يكونون من بعدي من دخل عليهم فصدقهم بكذهبم وأعاهنم على ظلمهم فليس مين ولست منه ولن يرد علي احلوض 

 



 عاىل عنه ذكر مناقب أيب قتادة األنصاري رضى هللا ت
[ حدثنا أبو عبد هللا حممد بن أمحد األصبهاين ثنا احلسن بن اجلهم ثنا احلسني بن الفرج ثنا حممد بن عمر  6031] 

قال أبو قتادة احلارث بن ربعي بن بلدمة بن خناس بن سنان بن عبيد بن عدي بن غنم بن كعب بن سلمة بن سعد 
جلراح واختلف يف امسه فكان حممد بن إسحاق يقول امسه النعمان بن علي بن أسد بن ساردة بن يزيد بن جشم بن ا

بن ربعي وقال بعضهم عمرو بن ربعي شهد أحدا واخلندق وما بعد ذلك من املشاهد مع رسول هللا صلى هللا عليه 
 وسلم 

 
هللا صلى هللا  [ قال بن عمر حدثنا حيىي بن عبد هللا بن أيب قتادة عن أبيه عن أيب قتادة قال أدركين رسول 6032] 

عليه وسلم يوم ذي قرد فنظر إيل فقال اللهم ابرك له يف شعره وبشره وقال أفلح وجهك قلت ووجهك اي رسول هللا 
قال قتلت مسعدة قلت نعم قال فما هذا الذي بوجهك قلت سهم رميت به اي رسول هللا قال فادن فدنوت منه 

دثين حيىي بن عبد هللا بن أيب قتادة عن أبيه قال تويف أبو فبصق عليه فما ضرب علي قط وال قاح قال بن عمر وح
قتادة ابملدينة سنة أربع ومخسني وهو بن سبعني قال بن عمر ومل أر بني أيب قتادة وأهل البلد عندان اختالفا إن أاب 

 قتادة تويف ابملدينة وقد روى أهل الكوفة أن أاب قتادة مات ابلكوفة 
 

قوب احلافظ ثنا حممد بن إسحاق الثقفي أخربين أبو يونس أان إبراهيم بن املنذر قال [ أخربين حممد بن يع 6033] 
 أبو قتادة بن ربعي أحد بين سلمة تويف ابملدينة أربع ومخسني وهو بن سبعني 

 
 ذكر مناقب ثوابن موىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم رضى هللا تعاىل عنه 

وب يقول مسعت العباس بن حممد الدوري مسعت حيىي بن معني يقول ثوابن [ مسعت أاب العباس حممد بن يعق 6034] 
 موىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هو أبو عبد هللا 

 
[ أخربان أمحد بن يعقوب الثقفي ثنا موسى بن زكراي ثنا خليفة بن خياط قال ثوابن موىل رسول هللا صلى  6035] 

فمن عليه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يكىن أاب عبد هللا مات حبمص  هللا عليه وسلم أصله من اليمن أصابه سيب
 سنة أربع ومخسني 

 
[ حدثنا حممد بن املظفر احلافظ ثنا بكر بن أمحد بن حفص الوصايب حبمص ثنا أبو بكر أمحد بن حممد بن  6036] 

ول هللا صلى هللا عليه وسلم ومن عيسى صاحب التاريخ قال ومما انتهى إلينا من خرب محص ومن نزهلا من أصحاب رس
موايل قريش ثوابن بن جبدد يكىن أاب عبد هللا رجل من األهلان أصابه السيب فأعتقه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
وقال له اي ثوابن إن شئت أن تلحق من أنت منه فأنت منهم وإن شئت أن تثبت وأنت منا أهل البيت على والء 

على والء رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فمات حبمص يف إمارة عبد هللا بن قرط عليها سنة رسول هللا قال بل أثبت 
 أربع ومخسني 

 
[ أخربين الشيخ أبو بكر بن إسحاق رمحه هللا تعاىل أان علي بن عبد العزيز أان إسحاق بن إمساعيل  6037] 



ي عن أيب أمساء عن ثوابن قال قال يل الطالقاين ثنا مسعدة بن إليسع عن اخلصيب بن جحدب عن النضر بن شف
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا حلفت على معصية فدعها واقذف ضغائن اجلاهلية حتت قدمك وإايك وشرب 

 اخلمر فإن هللا تبارك وتعاىل مل يقدس شارهبا 
 

لي بن قرين الباهلي ثنا سعيد [ حدثنا أبو عبد هللا حممد بن عبد هللا الصفار ثنا عمران بن عبد الرحيم ثنا ع 6038] 
بن راشد عن اخلليل بن مرة عن محيد األعرج عن جماهد عن بن عباس عن ثوابن أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال 

 إن الدعاء يرد القضاء وإن الرب يزيد يف الرزق وإن العبد ليحرم الرزق ابلذنب يصيبه 
 

و حامت الرازي وحدثنا مكرم بن أمحد القاضي ثنا أبو إمساعيل [ أخربان احلسني بن احلسن بن أيوب ثنا أب 6039] 
السلمي قاال ثنا أبو توبة الربيع بن انفع احلليب ثنا معاوية بن سالم عن زيد بن سالم أخربه أنه مسع أاب سالم حدثين 

ول هللا صلى هللا أبو أمساء الرحيب أن ثوابن موىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حدثه قال كنت واقفا بني يدي رس
عليه وسلم فجاءه حرب من أحبار اليهود فقال السالم عليك اي حممد فدفعته دفعة كاد يصرع منها فقال مل تدفعين 
فقلت أال تقول اي رسول هللا فقال اليهودي أما أان ندعوه ابمسه الذي مساه به أهله فقال رسول هللا صلى هللا عليه 

ي حممد قال اليهودي جئت أسألك فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أينفعك إن وسلم إن امسي الذي مساين به أهل
حدثتك قال أمسع أبذين فنكت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بعود معه فقال سل فقال اليهودي أين يكون الناس 

حلشر قال فمن أول يوم تبدل األرض غري األرض والسماوات قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف الظلمة دون ا
الناس إجازة قال فقراء املهاجرين قال فما حتفتهم يوم يدخلون اجلنة قال زايدة كبد النون قال فما غذاؤهم يف أثره قال 

ينحر هلم ثور اجلنة الذي كان أيكل من أطرافها قال فما شراهبم عليه قال هنر يسمى سلسبيال قال صدقت وجئت 
أهل األرض إال نيب أو رجل أو رجالن قال أينفعك إن حدثتك قال أمسع أبذين أسألك عن شيء ال يعلمه أحد من 

قال جئت أسألك عن الولد قال ماء الرجل أبيض وماء املرأة أصفر فإذا اجتمعا فعال مين الرجل مين املرأة أذكر إبذن 
نصرف فقال رسول هللا صلى هللا هللا وإذا عال مين املرأة مين الرجل أنث إبذن هللا قال اليهودي صدقت وأنك لنيب مث ا

عليه وسلم لقد سألين هذا عن الذي سألين عنه وال علم يل بشيء منه حىت أاتين هللا تعاىل به هذا حديث صحيح على 
 شرط الشيخني 

 
 ذكر مناقب حكيم بن حزام القرشي رضى هللا تعاىل عنه 

يب قال مسعت إبراهيم بن املنذر احلزامي [ حدثين علي بن محشاذ العدل ثنا الفضل بن حممد بن املس 6040] 
يقول حكيم بن حزام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي يكىن أاب خالد مات سنة أربع ومخسني وهو بن مائة 

 وعشرين سنة ولد قبل الفيل بثالث عشرة سنة ومات ابملدينة 
 

بن عبد الوهاب يقول مسعت علي بن  [ مسعت أاب الفضل احلسن بن يعقوب يقول مسعت أاب أمحد حممد 6041] 
 غنام العامري يقول ولد حكيم بن حزام يف جوف الكعبة دخلت أمه الكعبة فمخضت فيها فولدت يف البيت 

 
[ أخربان احلسني بن علي التميمي ثنا حممد بن سليمان بن فارس ثنا حممد بن إمساعيل حدثين إبراهيم بن  6042] 



 لد حكيم بن حزام سنة ستني وهو بن عشرين ومائة سنة املنذر احلزامي قال مات أبو خا
 

[ حدثنا أبو عبد هللا حممد بن عبد هللا األصبهاين ثنا حممد بن عبد هللا بن رستة ثنا سليمان بن داود ثنا  6043] 
يقول  حممد بن عمر حدثين املنذر بن عبد هللا عن موسى بن عقبة عن أيب حبيبة موىل الزبري قال مسعت حكيم بن حزام

ولدت قبل قدوم أصحاب الفيل بثالث عشرة سنة وأان أعقل حني أراد عبد املطلب أن يذبح ابنه عبد هللا وذلك قبل 
مولد النيب صلى هللا عليه وسلم خبمس سنني قال بن عمر وشهد حكيم بن حزام مع أبيه الفجار وقتل أبوه حزام بن 

وكان له من الولد عبد هللا وخالد وحيىي وهشام وأمهم زينب بنت  خويلد يف الفجار األخري وكان حكيم يكىن أاب خالد
العوام بن خويلد بن عبد العزى بن قصي ويقال بل أم هشام بن حكيم مليكة بنت مالك بن سعد من بين احلارث بن 

لى هللا فهر وقد أدرك ولد حكيم بن حزام كلهم النيب صلى هللا عليه وسلم وأسلموا يوم الفتح وصحبوا رسول هللا ص
عليه وسلم وكان حكيم بن حزام فيما ذكر قد بلغ عشرين ومائة سنة ومر به معاوية عام حج فأرسل إليه بلقوح 

يشرب من لبنها وذلك بعد أن سأله أي الطعام أتكل فقال أما مضغ فال مضغ يف فأرسل إليه ابللقوح وأرسل إليه 
لى هللا عليه وسلم شيئا ودعاين أبو بكر وعمر إىل حقي فأبيت بصلة فأىب أن يقبلها وقال مل آخذ من أحد بعد النيب ص

عليهما أن آخذه قال بن عمر ثنا بن أيب الزاند عن أبيه قال قيل حلكيم بن حزام ما املال اي أاب خالد فقال قلة العيال 
 مائة وعشرين سنة قال وقدم حكيم بن حزام املدينة فنزهلا وبىن هبا دارا ومات ابملدينة سنة أربع ومخسني وهو بن 

 
[ أخربان أبو بكر حممد بن أمحد بن ابلويه ثنا إبراهيم بن إسحاق احلريب ثنا مصعب بن عبد هللا فذكر نسب  6044] 

حكيم بن حزام وزاد فيه وأمه فاختة بنت زهري بن أسد بن عبد العزى وكانت ولدت حكيما يف الكعبة وهي حامل 
دت فيها فحملت يف نطع وغسل ما كان حتتها من الثياب عند حوض زمزم فضرهبا املخاض وهي يف جوف الكعبة فول

ومل يولد قبله وال بعده يف الكعبة أحد قال احلاكم وهم مصعب يف احلرف األخري فقد تواترت األخبار أن فاطمة بنت 
 أسد ولدت أمري املؤمنني علي بن أيب طالب كرم هللا وجهه يف جوف الكعبة 

 
خ أبو بكر بن إسحاق اإلمام رمحه هللا أان إمساعيل بن قتيبة ثنا أبو بكر بن أيب شيبة ثنا علي [ أخربان الشي 6045] 

بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه أن حكيم بن حزام مل يقبل من أيب بكر شيئا حىت قبض وال من عمر حىت قبض 
 وال من عثمان وال من معاوية حىت مات 

 
بن يعقوب ثنا احلسن بن علي بن عفان ثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن [ حدثنا أبو العباس حممد  6046] 

أبيه عن حكيم بن حزام قال أعتقت أربعني حمررا يف اجلاهلية فسألت النيب صلى هللا عليه وسلم هل يل فيهم من أجر 
 فقال أسلمت على ما سبق لك صحيح على شرط الشيخني 

 
د األسدي احلافظ هبمدان ثنا إبراهيم بن احلسني ثنا منجاب بن احلارث ثنا [ أخربان أبو جعفر أمحد بن عبي 6047] 

علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه قال كان حكيم بن حزام أعتق مائة رقبة ومحل على مائة بعري يف اجلاهلية 
ه هل يل فيه من أجر فلما أسلم قال لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم أرأيت شيئا كنت أصنعه يف اجلاهلية أحتنث ب

 فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أسلمت على ما سلف لك من أجر 



 
[ حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حبر بن نصر ثنا عبد هللا بن وهب قال أخربين بن أيب ذئب عن  6048] 

وأحلفت عليه فقال ما أنكر  مسلم بن جندب عن حكيم بن حزام قال سألت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فأعطاين
مسألتك اي حكيم إمنا هذا املال خضرة حلوة وإمنا هو ذلك أوساخ أيدي الناس ويد هللا فوق يد املعطي ويد املعطي 

 فوق يد السائل ويد السائل أسفل األيدي هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه 
 

هم ثنا احلسني بن الفرج ثنا حممد بن عمر حدثين عابد بن [ حدثنا أبو عبد هللا األصبهاين ثنا احلسن بن اجل 6049] 
حبري عن أيب احلويرث عن عمارة بن أكيمة الليثي عن حكيم بن حزام قال لقد رأيتين يوم بدر وقد وقع ابلوادي خبار 

عليه من السماء قد سد األفق فإذا الوادي يسيل ماء فوقع يف نفسي أن هذا شيء من السماء أيد به حممد صلى هللا 
 وسلم فما كانت إال اهلزمية وكانت املالئكة 

 
[ أخربان أبو النضر حممد بن حممد الفقيه ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ثنا أبو صاحل حدثين الليث حدثين  6050] 

بأ عبيد هللا بن املغرية عن عراك بن مالك أن حكيم بن حزام قال كان حممد النيب أحب الناس إيل يف اجلاهلية فلما تن
وخرج إىل املدينة خرج حكيم بن حزام املوسم فوجد حلة لذي يزن تباع خبمسني درمها فاشرتاها ليهديها إىل رسول هللا 

صلى هللا عليه وسلم فقدم هبا عليه وأراده على قبضها فأىب عليه قال عبيد هللا حسبت أنه قال إان ال نقبل من 
ايه حىت أتى املدينة فلبسها فرأيتها عليه على املنرب فلم أر شيئا قط املشركني شيئا ولكن أخذانها ابلثمن فأعطيتها إ

أحسن منه فيها يومئذ مث أعطاها أسامة بن زيد فرآها حكيم على أسامة فقال اي أسامة أنت تلبس حلة ذي يزن قال 
م بقول أسامة نعم ألان خري من ذي يزن وأليب خري من أبيه وألمي خري من أمه قال حكيم فانطلقت إىل مكة أعجبه

 وهذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه 
 

[ أخربان أمحد بن سليمان بن احلسن الفقيه ببغداد ثنا جعفر بن أيب عثمان الطيالسي ثنا إمساعيل بن  6051] 
إبراهيم قال مسعت أيب حيدث عن سويد بن أيب حامت صاحب الطعام ثنا مطر الوراق عن حسان بن بالل عن حكيم بن 

النيب صلى هللا عليه وسلم ملا بعثه واليا إىل اليمن قال ال متس القرآن إال وأنت طاهر هذا حديث صحيح  حزام أن
 اإلسناد ومل خيرجاه 

 
 ذكر مناقب خالد بن حزام 

[ حدثنا أبو عبد هللا األصبهاين ثنا احلسن بن اجلهم ثنا احلسني بن الفرج ثنا حممد بن عمر حدثين حممد بن  6052] 
عاصم بن عمر بن قتادة قال حممد بن عمر وحدثين حممد بن عبد هللا بن أخي الزهري عن الزبري وحدثين  صاحل عن

موسى بن حممد بن إبراهيم التيمي عن أبيه وحدثين بن أيب حبيبة عن داود بن احلصني فيمن هاجر إىل أرض احلبشة 
د بن عمر فحدثين املغرية بن عبد الرمحن األسدي اهلجرة الثانية خالد بن حزام فنهشته حية يف الطريق فمات قال حمم

 أخربين أيب قال فيه نزلت } ومن خيرج من بيته مهاجرا إىل هللا مث يدركه املوت فقد وقع أجره على هللا { 
 

 ذكر مناقب هشام بن حكيم بن حزام رضى هللا تعاىل عنه 



الزهري عن عروة وعبد الرمحن بن عبد  [ قد اتفق الشيخان رضى هللا تعاىل عنهما على إخراج حديث 6053] 
القاري أهنما مسعا عمر بن اخلطاب رضى هللا تعاىل عنه يقول مررت هبشام بن حكيم بن حزام وهو يقرأ سورة البقرة يف 
حياة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم احلديث بطوله قال ومن رسم ترتيب هذا الكتاب أن يكون ذكر خالد بن حزام 

يكون ذكر هشام بن حكيم بعدمها لكين مجعت بينهم يف هذا املوضع عند ذكر حكيم ليكون أقرب قبل حكيم وأن 
 إىل فهم املستفيد 

 
 ذكر مناقب حسان بن اثبت األنصاري رضى هللا تعاىل عنه 

 الثابت عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ومجاعة املسلمني يف هجاء الشرك واملشركني 
 

ر حممد بن أمحد بن ابلويه ثنا إبراهيم بن إسحاق احلريب ثنا مصعب بن عبد هللا الزبريي [ حدثين أبو بك 6054] 
قال عاش حسان بن اثبت يف اجلاهلية ستني سنة وكنيته أبو الوليد ويف اإلسالم ستني سنة وهو حسان بن اثبت بن 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم املنذر بن حرام بن عمرو بن زيد مناة بن عدي بن عمرو بن مالك بن النجار شاعر 
وأم حسان الفريعة بنت خالد بن خنيس بن لوذان بن عبد ود قيل إنه تويف قبل األربعني وقيل تويف سنة مخس 

 ومخسني 
 

[ أخربان حممد بن يعقوب احلافظ ثنا حممد بن إبراهيم ثنا عبد امللك بن سعد الزهري ثنا يعقوب بن إبراهيم  6055] 
عن أيب إسحاق عن سعيد بن عبد الرمحن عن حرملة راوية حسان بن اثبت قال أتيت حسان فقلت اي بن سعد ثنا أيب 

 أاب احلسام 
 

[ حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن عبد اجلبار ثنا يونس بن بكري حدثين حممد بن إسحاق  6056] 
هللا بن عبد الرمحن بن أسعد بن زرارة حدثين حدثين صاحل بن إبراهيم بن عبد الرمحن بن عوف عن حيىي بن عبد 

الثبت من رجال قومي عن حسان بن اثبت قال وهللا إين لغالم يفعة بن سبع أو مثان سنني أعقل ما مسعت إذ مسعت 
يهوداي وهو على أطمة يثرب يصرخ اي معشر اليهود فلما اجتمعوا قالوا ويلك مالك فقال قد طلع جنم الذي يبعث 

 الليلة 
 

[ حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن حممد بن حيىي إمالء ثنا أبو العباس السراج حدثين أبو بكر حممد بن خلف  6057] 
احلدادي حدثين إسحاق بن إبراهيم الرازي حدثين سلمة ثنا سلمة بن الفضل عن حممد بن إسحاق حدثين سعيد بن 

ين ومائة سنة وعاش ابنه املنذر عشرين ومائة عبد الرمحن بن حسان بن اثبت قال عاش جدان حرام أبو املنذر عشر 
سنة وعاش ابنه اثبت عشرين ومائة سنة وعاش ابنه حسان بن اثبت عشرين ومائة سنة وملا احتضر حسان أجج انرا 

 ومجع عشريته مث أنشأ يقول 
 وإن امرء أمسى وأصبح ساملا 

اثبت نيفا ومثانني سنة فلما حضرته الوفاة  من الناس إال ما جىن لسعيد قال مث عاش بعد عبد الرمحن بن حسان بن
 أجج انرا ومجع عشريته مث أنشأ يقول 



 وإن امرء انل الغىن مث مل ينل 
صديقا له من فضله لكفور مث عاش بعده سعيد بن عبد الرمحن بن حسان بن اثبت نيفا ومثانني سنة فلما حضرته 

 الوفاة قال 
 وإن امرء دنياه يطلب راغبا 

 حببل غرور ملستمسك منها 
 

[ حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حبر بن نصر ثنا عبد هللا بن وهب أخربين عبد الرمحن بن أيب الزاند  6058] 
عن أبيه وهشام بن عروة عن عروة عن عائشة قالت كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يضع حلسان منربا يف 

صلى هللا عليه وسلم ويقول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إن هللا يؤيد  املسجد يقوم عليه قائما يفاخر عن رسول هللا
 حسان بروح القدس ما انفح أو فاخر عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

 
[ حدثنا أبو العباس ثنا حبر بن نصر ثنا عبد هللا بن وهب أخربين عبد الرمحن بن أيب الزاند عن هشام بن  6059] 

 ئشة عن النيب صلى هللا عليه وسلم حنوه هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه عروة عن أبيه عن عا
 

[ حدثنا احلسني بن احلسن بن أيوب ثنا أبو حيىي بن أيب سربة ثنا عبد العزيز بن عبد هللا األوسي ثنا إبراهيم  6060] 
نها تكره أن يسب حسان بن سعد عن صاحل بن كيسان عن بن شهاب عن عروة قال كانت عائشة رضى هللا تعاىل ع

 بن اثبت عندها وتقول أليس الذي قال 
 فإن أيب ووالديت وعرضي 
 لعرض حممد منكم وقاء 

 
[ أخربان الشيخ أبو بكر أمحد بن إسحاق أان إمساعيل بن إسحاق القاضي ثنا سليمان بن حرب ثنا محاد  6061] 

 سان بن اثبت وله انصية قد شدها بني عينيه بن زيد عن يزيد بن أيب حازم عن سليمان بن يسار قال رأيت حل
 

[ أخربان علي حممد بن عقبة الشيباين ابلكوفة ثنا اهليثم بن خالد ثنا أبو نعيم ثنا عيسى بن عبد الرمحن  6062] 
حدثين عدي بن اثبت عن الرباء بن عازب قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حلسان بن اثبت إن روح القدس 

 جيتهم هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه معك ما ها
 

[ أخربين حممد بن إبراهيم بن الفضل املزكي ثنا أمحد بن سلمة ثنا إسحاق بن إبراهيم أان عبدة بن سلمان  6063] 
عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت استأذن حسان بن اثبت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف هجاء 

ول هللا صلى هللا عليه وسلم فكيف بنسيب فيهم فقال حسان ألسلنك منهم كما تسل الشعرة من املشركني فقال رس
العجني قال هشام قال أيب وذهبت أسب حسان عند عائشة فقالت ال تسب حساان فإنه كان ينافح عن رسول هللا 

سلم بطوله من حديث صلى هللا عليه وسلم هذا حديث صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه هكذا إمنا أخرجه م
 الليث عن خالد بن يزيد وذكر فيه القصيدة بطوهلا 



 هجوت حممدا فأجبت عنه 
 وعند هللا يف ذاك اجلزاء 

 
[ حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا احلسن بن علي بن عفان ثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثري عن  6064] 

بين نوفل أن عبد هللا بن رواحة وحسان بن اثبت أتيا رسول هللا صلى يزيد بن عبد هللا بن قسيط عن أيب احلسن موىل 
هللا عليه وسلم حني نزلت طسم الشعراء يبكيان وهو يقرأ عليهم والشعراء يتبعهم الغاوون حىت بلغ وعملوا الصاحلات 

 قال أنتم وذكروا هللا كثريا قال أنتم وانتصروا من بعد ما ظلموا قال أنتم 
 

حممد بن صاحل بن هانئ ثنا حممد بن أمحد بن أنس ثنا عبد هللا بن بكر السهمي ثنا حامت بن أيب [ حدثين  6065] 
صغرية أبو يونس القشريي عن مساك بن حرب رفع احلديث وعن جابر عن السدي عن الرباء بن عازب أن رسول هللا 

املطلب يهجوك فقام بن رواحة فقال اي  صلى هللا عليه وسلم أيت فقيل اي رسول هللا إن أاب سفيان بن احلارث بن عبد
 رسول هللا ائذن يل فيه فقال أنت الذي تقول ثبت هللا قال نعم قلت اي رسول هللا 

 فثبت هللا ما أعطاك من حسن 
تثبيت موسى ونصرا مثل ما نصروا قال وأنت يفعل هللا بك خريا مثل ذلك قال مث وثب كعب فقال اي رسول هللا ائذن 

 الذي تقول مهت قال نعم قلت اي رسول هللا  يل فيه قال أنت
 مهت سخينة أن تغالب رهبا 

فليغلنب مغالب الغالب قال أما أن هللا مل ينس ذلك لك قال مث قام حسان فقال اي رسول هللا ائذن يل فيه وأخرج 
حدثك حديث القوم لساان له أسود فقال اي رسول هللا ائذن يل إن شئت أفريت به املزاد فقال اذهب إىل أيب بكر لي

وأايمهم وأحساهبم مث اهجهم وجربيل معك هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه هبذه السياقة إمنا أخرجه مسلم 
 بطوله ومن حديث الليث بن سعد عن خالد بن يزيد 

 
 ذكر مناقب خمرمة بن نوفل القرشي رضى هللا تعاىل عنه 

ه ثنا إبراهيم بن إسحاق احلريب ثنا مصعب بن عبد هللا الزبريي قال [ حدثنا أبو بكر حممد بن أمحد بن ابلوي 6066] 
 خمرمة بن نوفل بن أهيب بن عبد مناف وكان من املؤلفة قلوهبم 

 
[ فحدثنا أبو عبد هللا األصبهاين ثنا احلسن بن اجلهم ثنا احلسني بن الفرج ثنا حممد بن عمر قال أسلم  6067] 

عاملا بنسب قريش وأحاديثها وكانت له معرفة أبنصاب احلرم فولد خمرمة صفوان خمرمة بن نوفل عند فتح مكة وكان 
 وبه كان يكىن وهو األكرب من ولده 

 
[ فسمعت أاب زكراي حيىي بن حممد العنربي يقول مسعت أاب عبد هللا حممد بن إبراهيم العبدي يقول مسعت  6068] 

 أاب املسور حيىي بن عبد هللا بن بكري يقول خمرمة بن نوفل يكىن 
 

[ حدثنا أمحد بن سلمان الفقيه ببغداد ثنا حممد بن إمساعيل الرتمذي ثنا خملد بن مالك ثنا الليث بن سعد  6069] 



وعطاف بن خالد عن بن أيب مليكة قال أخربين املسور بن خمرمة قال قال النيب صلى هللا عليه وسلم أليب اي أاب 
 صفوان 

 
األصبهاين ثنا حممد بن عبد هللا بن رستة ثنا سليمان بن داود ثنا حممد بن عمر قال  [ وحدثنا أبو عبد هللا 6070] 

شهد خمرمة بن نوفل مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يوم حنني فأعطاه من غنائم حنني مخسني بعريا ومات خمرمة 
 ابملدينة سنة أربع ومخسني وكان يوم مات بن مائة ومخس عشرة سنة 

 
ثنا أبو عبد هللا حممد بن عبد هللا الزاهد ثنا أمحد بن مهران بن خالد قال مسعت سعيد بن عقبة يقول [ فحد 6071] 

 تويف خمرمة بن نوفل القرشي وهو بن مخس عشرة ومائة وكان أسلم يوم الفتح وهو من املؤلفة قلوهبم 
 

ايد ثنا الزبري بن بكار حدثين عبد [ حدثنا حممد بن إبراهيم بن الفضل املزكي ثنا احلسني بن حممد بن ز  6072] 
الرمحن بن عبد هللا الزهري قال قال معاوية بن أيب سفيان وعنده عبد الرمحن بن أزهر من يل ملخرمة بن نوفل ينصفين 
من لسانه تنقصا فقال له عبد الرمحن بن أزهر أان أكفيكه فبلغ ذلك خمرمة فقال جعلين عبد الرمحن يتيما يف حجره 

نه يكفيه إايي فقال له بن الربصاء الليثي إنه عبد الرمحن بن أزهر فرفع عصا يف يده وضربه فشجه وقال يزعم بقوته أ
 أعدواان يف اجلاهلية وحتسدان يف اإلسالم وتدخل بيين وبني بن األزهر 

 
حضرت خمرمة [ حدثنا حممد بن إبراهيم بن الفضل ثنا احلسني بن حممد بن زايد ثنا الزبري بن بكار قال ملا  6073] 

بن نوفل الوفاة بكته ابنته فقالت وابتاه كان هينا لينا فأفاق فقال من النادبة فقالوا ابنتك فقال تعايل فجاءت فقال 
 ليس هكذا يندب مثلي قويل وابتاه كان سهما مصيبا كان أاب حصينا 

 
لم بن إبراهيم ثنا حامت بن وردان [ حدثنا الشيخ اإلمام أبو بكر بن إسحاق ثنا علي بن عبد العزيز ثنا مس 6074] 

ثنا أيوب عن بن أيب مليكة عن املسور بن خمرمة قال قدمت على النيب صلى هللا عليه وسلم أقبية فقسمها بني 
أصحابه فقال يل أيب انطلق بنا إليه فإنه أتته أقبية فتكلم أيب على الباب فعرف النيب صلى هللا عليه وسلم صوته فخرج 

 يقول خبأت لك هذا خبأت لك هذا ومعه قباء فجعل 
 

[ أخربان أبو حممد عبد هللا بن جعفر بن درستويه الفارسي ثنا يعقوب بن سفيان الفارسي ثنا سعيد بن عفري  6075] 
وسعيد بن أيب مرمي وعبد هللا بن صاحل وحيىي بن بكري املصريون مبصر ثنا بن هليعة عن أيب األسود عن عروة بن الزبري 

ن خمرمة الزهري عن أبيه قال ملا أظهر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اإلسالم أسلم أهل مكة كلهم عن املسور ب
وذلك قبل أن يفرض الصالة حىت إذا كان يقرأ السجدة ما يستطيع أن يسجد حىت قدم رؤساء قريش الوليد بن املغرية 

ن دين آابئكم فكفروا قال يعقوب بن سفيان وال وأبو جهل بن هشام وغريمها وكانوا ابلطائف يف أراضيهم فقالوا تدعو 
 نعلم ملخرمة بن نوفل حديثا مسندا غري هذا 

 
 ذكر مناقب سعيد بن يربوع املخزومي رضى هللا تعاىل عنه 



[ حدثنا أبو عبد هللا األصبهاين ثنا احلسن بن اجلهم ثنا احلسني بن الفرج ثنا حممد بن عمر قال سعيد بن  6076] 
ة بن عامر بن خمزوم ويكىن أاب هود أسلم يوم فتح مكة وشهد مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حنينا يربوع بن عنكث

وأعطاه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من غنائم حنني مخسني بعريا قال حممد بن عمر مسعت عبد هللا بن جعفر يقول 
بصره وقال ال تدع اجلمعة وال الصالة يف مسجد جاء عمر بن اخلطاب يوما إىل منزل سعيد بن يربوع فعزاه بذهاب 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال ليس يل قائد قال حنن نبعث إليك بقائد قال فبعث إليه بغالم من السيب قال 
 وتويف سعيد بن يربوع ابملدينة سنة أربع ومخسني وكان يوم تويف بن مائة وعشرين سنة 

 
أمحد بن ابلويه ثنا إبراهيم بن إسحاق احلريب ثنا مصعب بن عبد هللا الزبريي قال [ حدثنا أبو بكر حممد بن  6077] 

مات سعيد بن يربوع بن عنكثة بن عامر املخزومي سنة مخس ومخسني وهو بن مائة ومثان عشرة سنة قال مصعب 
 وكان امسه يف اجلاهلية صرما فسماه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سعيدا واسم أمه هند 

 
 ر مناقب أيب اليسر كعب بن عمرو األنصاري رضى هللا تعاىل عنه ذك
[ أخربان أبو جعفر حممد بن حممد البغدادي ثنا أبو عالثة ثنا أيب ثنا اهليثم ثنا بن هليعة ثنا أبو األسود عن  6078] 

بن عمرو بن عباد بن  عروة فيمن ابيع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ابلعقبة من بين عمرو بن سوادة أبو اليسر كعب
 عمرو بن متيم بن سواد بن غامن بن كعب بن سلمة من أهل بدر شهد العقبة وهو الذي أسر العباس بن عبد املطلب 

 
[ مسعت أاب العباس حممد بن يعقوب يقول مسعت العباس بن حممد الدوري يقول مسعت حيىي بن معني يقول  6079] 

 ومخسني ابملدينة وهو آخر أهل بدر وفاة أبو اليسر كعب بن عمرو تويف سنة مخس 
 

[ أخربان الشيخ أبو بكر بن إسحاق أان إمساعيل بن قتيبة ثنا حممد بن عبد هللا بن منري قال مات أبو اليسر   6080] 
كعب بن عمرو بن عباد بن عمرو بن سواد بن غامن بن كعب بن سلمة بن سعد بن غامن بن أسد بن جشم بن اخلزرج 

 ني ابملدينة سنة مخس ومخس
 

[ حدثين أبو بكر بن ابلويه ثنا إبراهيم بن إسحاق احلريب ثنا مصعب بن عبد هللا الزبريي قال أبو اليسر   6081] 
 كعب بن عمرو بن عباد بن عمرو بن سواد بن غامن بن كعب بن سلمة بن غامن بن أسد بن جشم بن اخلزرج 

 
 ذكر مناقب عبد هللا بن حوالة األزدي 

 دي مات سنة مثان ومخسني وهو بن ثالث وتسعني سنة قال الواق
 

 ذكر مناقب حويطب بن عبد العزى العامري رضى هللا تعاىل عنه 
[ حدثنا أبو بكر حممد بن أمحد بن ابلويه ثنا إبراهيم بن إسحاق احلريب ثنا مصعب بن عبد هللا الزبريي قال  6082] 

ه بن أيب قيس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل من مسلمة حويطب بن عبد العزى العامري رضى هللا تعاىل عن
الفتح مات يف آخر إمارة معاوية وهو بن عشرين ومائة سنة أمه وأم حبيبة وأم أخيه رهم بن عبد العزى زينب بنت 



ينار علقمة بن غزوان بن يربوع بن منقذ بن عمرو بن حميص وكان حويطب ابع من معاوية دارا ابملدينة أبربعني ألف د
 فاستشرف الناس لذلك فقال وما أربعون ألف دينار لرجل له أربعة من العيال 

 
[ حدثنا الشيخ اإلمام أبو بكر بن إسحاق ثنا أمحد بن علي اخلزاز ثنا داود بن مهران الرابع ثنا مسلم بن  6083] 

بفناء الكعبة يف اجلاهلية إذ  خالد الزجني عن بن أيب جنيح عن أبيه عن حويطب بن عبد العزى قال كنا قعودا يوما
 جاءت امرأة تعوذ ابلكعبة من زوجها فجاء زوجها فمد يده إليها فيبست يده فلقد رأيته يف اإلسالم وإنه ألشل 

 
[ حدثنا أبو عبد هللا األصبهاين ثنا احلسن بن اجلهم ثنا احلسني بن الفرج ثنا حممد بن عمر قال حدثين  6084] 

ود بن حممد بن سلمة األشهلي عن أبيه قال كان حويطب بن عبد العزى قد عاش عشرين إبراهيم بن جعفر بن حمم
ومائة سنة ستني يف اجلاهلية وستني يف اإلسالم فلما ويل مروان بن احلكم املدينة يف عمله األول دخل عليه حويطب 

ب يوما بعد ذلك فتحدث مع مشايخ جلة حكيم بن حزام وخمرمة بن نوفل فتحدثوا عنده وتفرقوا فدخل عليه حويط
عنده فقال له مروان ما شأنك فأخربه فقال له مروان أتخر إسالمك أيها الشيخ حىت سبقك األحداث فقال حويطب 

وهللا لقد مهمت ابإلسالم غري مرة كل ذلك يعوقين أبوك عنه وينهاين ويقول تضع شرف قومك ودين آابئك لدين 
على ما كان قال له مث قال حويطب أما كان أخربك عثمان ما لقي من حمدث وتصري اتبعه قال فأسكت مروان وندم 

أبيك حني أسلم فازداد مروان غما مث قال حويطب ما كان يف قريش أحد من كربائها الذين بقوا على دين قومهم إىل 
املالئكة  أن فتحت مكة أكره ملا فتحت عليه مين ولكن املقادير ولقد شهدت بدرا مع املشركني فرأيت عربا فرأيت

تقتل وأتسر بني السماء واألرض فقلت هذا رجل ممنوع وملا ذكر ما رأيت أحدا فاهنزمنا راجعني إىل مكة فأقمنا مبكة 
وقريش تسلم رجال رجال فلما كان يوم احلديبية حضرت وشهدت الصلح ومشيت فيه حىت مت وكل ذلك يزيد اإلسالم 

لح احلديبية كنت آخر شهوده وقلت ال ترى قريش من حممد إال ما وأيىب هللا عز وجل إال ما يريد فلما كتبنا ص
يسوءها قد رضيت إن دافعته ابلرماح وملا قدم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لعمرة القضاء وخرجت قريش من مكة  

قضت كنت فيمن ختلف مبكة أان وسهيل بن عمرو ألن خنرج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا مضى الوقت فلما ان
الثالث أقبلت أان وسهيل بن عمرو فقلنا قد مضى شرطك فاخرج من بلدان فصاح اي بالل ال تغب الشمس وأحد من 
املسلمني مبكة ممن قدم معنا قال بن عمر وأخربين إبراهيم بن جعفر بن حممود عن أبيه وحدثين أبو بكر بن عبد هللا بن 

قال حويطب بن عبد العزى ملا دخل رسول هللا صلى هللا عليه  أيب سربة عن موسى بن عقبة عن املنذر بن جهم قال
وسلم مكة عام الفتح خفت خوفا شديدا فخرجت من بييت وفرقت عيايل يف مواضع أيمنون فيها فانتهيت إىل حائط 

أاب حممد عوف فكنت فيه فإذا أان أبيب ذر الغفاري وكانت بيين وبينه خلة واخللة أبدا مانعة فلما رأيته هربت منه فقال 
فقلت لبيك قال مالك قلت اخلوف قال ال خوف عليك أنت آمن أبمان هللا عز وجل فرجعت إليه فسلمت عليه 

فقال اذهب إىل منزلك قلت هل يل سبيل إىل منزيل وهللا ما أراين أصل إىل بييت حيا حىت ألفي فأقتل أو يدخل على 
ك يف موضع وأان أبلغ معك إىل منزلك فبلغ معي وجعل منزيل فأقتل وأن عيايل لفي مواضع شىت قال فامجع عيال

ينادي على أن حويطبا آمن فال يهج مث انصرف أبو ذر إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فأخربه فقال أوليس قد 
 أمن الناس كلهم إال من أمرت بقتلهم قال فاطمأننت ورددت عيايل إىل منازهلم وعاد إيل أبو ذر فقال يل اي أاب حممد
حىت مىت وإىل مىت قد سبقت يف املواطن كلها وفاتك خري كثري وبقي خري كثري فأت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
فأسلم تسلم ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم أبر الناس وأوصل الناس وأحلم الناس شرفه شرفك وعزه عزك قال 



لى هللا عليه وسلم ابلبطحاء وعنده أبو بكر وعمر قلت فأان أخرج معك فآتيه فخرجت معه حىت أتيت رسول هللا ص
رضى هللا تعاىل عنهما فوقفت على رأسه وسألت أاب ذر كيف يقال إذا سلم عليه قال قل السالم عليك أيها النيب 

ورمحة هللا وبركاته فقلتها فقال وعليك السالم حويطب فقلت أشهد أن ال إله إال هللا وأنك رسول هللا فقال رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم احلمد هلل الذي هداك قال وسر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إبسالمي واستقرضين ماال 

فأقرضته أربعني ألف درهم وشهدت معه حنينا والطائف وأعطاين من غنائم حنني مائة بعري قال بن عمر وحدثين عبد 
داره مبكة من معاوية أبربعني ألف دينار فقيل له اي أاب  الرمحن بن أيب الزاند عن أبيه قال ابع حويطب بن عبد العزى

حممد أبربعني ألف دينار قال وما أربعون ألف دينار لرجل عنده مخسة من العيال قال عبد الرمحن بن أيب الزاند وهو 
اب يومئذ يوفر عليه القوت كل شهر قال مث قدم حويطب بعد ذلك املدينة فنزهلا وله هبا دار ابلبالط عند أصح

 املصاحف قال ومات حويطب بن عبد العزى ابملدينة سنة أربع ومخسني وكان له يوم مات مائة وعشرون سنة 
 

 ذكر مناقب يزيد بن شجرة الرهاوي رضى هللا تعاىل عنه 
[ حدثين أبو بكر حممد بن أمحد بن ابلويه ثنا إبراهيم بن إسحاق احلريب ثنا مصعب بن عبد هللا الزبريي  6085] 

 مات أبو شجرة يزيد بن شجرة الرهاوي صاحب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ابلروم يف سنة مثان ومخسني قال 
 

[ حدثنا أبو الظفر أمحد بن الفضل الكاتب ثنا إبراهيم بن احلسن ثنا أبو اليمان ثنا إمساعيل بن عياش عن  6086] 
ل قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم السيوف مفاتيح عبد العزيز بن محزة قال مسعت يزيد بن شجرة أبرض الروم يقو 

 اجلنة 
 

[ حدثين حممد بن صاحل بن هانئ ثنا إبراهيم بن أيب طالب ثنا حممد بن املثىن ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة  6087] 
جليوش عن منصور مسع جماهدا حيدث عن يزيد بن شجرة الرهاوي وكان من أمراء الشام وكان معاوية يستعمله على ا

فخطبنا ذات يوم فقال أيها الناس اذكروا نعمة هللا عليكم لو ترون ما أرى من أسود وأمحر وأخضر وأبيض ويف الرحال 
ما فيها أهنا إذا أقيمت الصالة فتحت أبواب السماء وأبواب اجلنة وأبواب النار وزين احلور ويطلعن فإذا أقبل أحدهم 

م انصره وإذا وىل احتجنب منه وقلن اللهم اغفر له اللهم ارمحه فاهنكوا وجوه بوجهه إىل القتال قلن اللهم ثبته الله
القوم فداكم أيب وأمي فإن أحدكم إذا أقبل كانت أول نفحة من دمه حتط عنه خطاايه كما حتط ورق الشجرة وتنزل 

ك ويكسى مائة حلة لو إليه اثنتان من احلور العني فتمسحان الغبار عن وجهه فيقول هلما أان لكما وتقوالن إان ل
حلقت بني إصبعي هاتني يعين السبابة والوسطى لوسعتاه ليس من نسج بين آدم ولكن من ثياب اجلنة إنكم مكتوبون 
عند هللا أبمسائكم وسيماءكم وحالكم وجنواكم وجمالسكم فإذا كان يوم القيامة قيل اي فالن هذا نورك واي فالن ال نور 

بحر فيه هوام وحيات كالنخل وعقارب كالبغال فإذا استغاث أهل جهنم أن خيفف لك وأن جلهنم ساحل كساحل ال
عنهم قيل اخرجوا إىل الساحل فيخرجون فيأخذ اهلوام بشفاههم ووجوههم وما شاء هللا فيكشفهم فيستغيثون فرارا 

يؤذيك هذا  منها إىل النار ويسلط عليهم اجلرب فيحك واحد جلده حىت يبدو العظم فيقول أحدهم اي فالن هل
 فيقول نعم فيقول ذلك مبا كنت تؤذي املؤمنني 

 
 ذكر مناقب مسلمة بن خملد األنصاري رضى هللا تعاىل عنه 



[ حدثنا أبو بكر بن ابلويه ثنا إبراهيم بن إسحاق احلريب ثنا مصعب بن عبد هللا الزبريي قال ومسلمة بن  6088] 
أاب معن قيل مات مبصر وقيل ابملدينة سنة ستني شهد أحدا  خملد بن الصامت بن نيار بن لوذان بن خزرج يكىن

 واملشاهد كلها وفيه يقول حسان بن اثبت 
 ها إن ذا خايل أابهي به 

 فلريين كل امرئ خاله 
 

[ حدثنا علي بن محشاذ ثنا بشر بن موسى ثنا احلميدي ثنا سفيان ثنا إبراهيم بن ميسرة قال مسعت جماهدا  6089] 
 سلمة بن خملد مبصر فقرأ البقرة فما أسقط منها واوا وال ألفا يقول صليت خلف م

 
[ أخربين أمحد بن يعقوب الثقفي ثنا موسى بن زكراي ثنا خليفة بن خياط قال وفيها مات يعين سنة اثنتني  6090] 

اء وله وستني أبو سعيد مسلمة بن خملد األنصاري مبصر وكان أمريها هو أول من مجعت له مصر واملغرب من األمر 
 رواية ذكر أن النيب صلى هللا عليه وسلم ولد وهو بن عشر سنني 

 
 ذكر مناقب أيب إسحاق سعد بن أيب وقاص رضى هللا تعاىل عنه 

[ حدثنا أمحد بن سليمان املوصلي ثنا علي بن حرب املوصلي ثنا سفيان بن عيينة عن علي بن زيد عن  6091] 
ه جاء إىل النيب صلى هللا عليه وسلم فقال اي رسول هللا من أان فقال أنت سعيد بن املسيب عن سعد بن أيب وقاص أن

 سعد بن مالك بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة فمن قال غري ذلك فعليه لعنة هللا 
 

[ حدثين أبو سعيد أمحد بن يعقوب الثقفي ثنا موسى بن زكراي ثنا خليفة بن خياط قال سعد بن أيب وقاص  6092] 
 مان الكوفة أمه محنة بنت أيب سفيان بن أمية بن عبد مشس بن عبد مناف واله عمر وعث

 
[ حدثين حممد بن املؤمل ثنا الفضل بن حممد ثنا أمحد بن حنبل ثنا هشيم عن عبد امللك بن عمري عن  6093] 

 جابر بن مسرة قال قال عمر لسعد اي أاب إسحاق 
 

ثنا حممد بن بشر ثنا مطر ثنا إسحاق بن أيب كامل ثنا يعقوب بن [ حدثين أبو بكر حممد بن أمحد بن ابلويه  6094] 
إبراهيم بن سعد قال مسعت سعد بن أيب وقاص وعمري وعامر وعقبة إخوة وأبو وقاص مالك بن أهيب بن عبد مناف 

 بن احلارث بن زهرة 
 

وح بن يزيد ثنا إبراهيم بن [ أخربان أبو بكر حممد بن املؤمل ثنا الفضل بن حممد ثنا أمحد بن حنبل ثنا ن 6095] 
 سعد قال تويف سعد بن أيب وقاص يف زمن معاوية بعد حجته األوىل وهو بن ثالث ومثانني 

 
[ أخربان الشيخ أبو بكر بن إسحاق أان إمساعيل بن قتيبة ثنا حممد بن عبد هللا بن منري قال مات أبو  6096] 

 دينة وصلى عليه مروان بن احلكم وهو واليها إسحاق سعد بن أيب وقاص وهو بن مخس وسبعني سنة ابمل



 
[ أخربان أمحد بن كامل القاضي ثنا أبو إمساعيل حممد بن إمساعيل ثنا أيوب بن سليمان بن بالل حدثين أبو  6097] 

بكر عن سليمان قال قال حيىي بن سعيد األنصاري أخربين بن شهاب عن عامر بن سعد قال كان أيب آخر املهاجرين 
 وفاة 

 
[ حدثنا أبو عبد هللا األصبهاين ثنا حممد بن عبد هللا بن رستة ثنا سليمان بن داود ثنا حممد بن عمر ثنا  6098 ]

بكر بن مسمار عن عائشة بنت سعد قالت كان أيب رجال قصريا دحداحا غليظا ذا هامة شثن األصابع وكان يكىن أاب 
ة فحمل إىل املدينة على رقاب الرجال قال بن عمر إسحاق مات يف قصره ابلعقيق على عشرة أميال من املدين

وحدثتنا عبيدة بنت انئل عن عائشة بنت سعد قالت مات أيب سنة مخس ومخسني وصلى عليه مروان بن احلكم وهو 
 وايل املدينة 

 
 [ أخربين حممد بن املؤمل ثنا الفضل بن حممد الشعراين ثنا نعيم بن محاد ثنا رشدين عن يونس عن بن 6099] 

 شهاب عن سعيد بن املسيب كان سعد خيضب ابلسواد 
 

[ أخربين أمحد بن حممد بن سلمة العنزي ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ثنا أبو صاحل عبد هللا بن صاحل ثنا  6100] 
الليث عن عقيل عن بن شهاب الزهري أن سعد بن أيب وقاص ملا حضره املوت دعا خبلق جبة له من صوف فقال  

 فإين لقيت املشركني فيها يوم بدر وإمنا كنت أخبأها هلذا اليوم  كفنوين فيها
 

[ أخربان أبو عبد هللا الصفار ثنا أبو إمساعيل حممد بن إمساعيل ثنا أيوب بن سليمان بن بالل قال قال حيىي  6101] 
خر املهاجرين بن سعيد األنصاري وأخربين بن شهاب عن عامر بن سعد بن أيب وقاص قال كان سعد بن أيب وقاص آ

 وفاة 
 

[ حدثنا أبو بكر حممد بن أمحد بن ابلويه ثنا عبد هللا بن أمحد بن حنبل ثنا أيب ثنا نوح بن يزيد ثنا إبراهيم  6102] 
 بن سعد قال كان سعد بن أيب وقاص آخر املهاجرين وفاة 

 
ل ثنا أيب نوح بن يزيد ثنا إبراهيم بن [ حدثنا أبو بكر حممد بن أمحد بن ابلويه ثنا عبد هللا بن أمحد بن حنب 6103] 

سعد قال تويف سعد بن أيب وقاص يف زمن معاوية بعد حجته األوىل وهو بن ثالث ومثانني سنة قال أبو عبد هللا وأسلم 
 سعد وهو بن تسع عشرة سنة 

 
ي قال أم سعد وأم [ حدثين أبو بكر بن ابلويه ثنا إبراهيم بن إسحاق احلريب ثنا مصعب بن عبد هللا الزبري  6104] 

أخويه عمري وعامر محنة بنت أيب سفيان بن أمية بن عبد مشس واستشهد عمري ببدر وكان عامر من مهاجري احلبشة 
 وكان خيضب ابلسواد يعين سعدا 

 



[ حدثين أبو بكر بن ابلويه ثنا عبد هللا بن أمحد بن حنبل حدثين أيب ثنا وهب بن جرير عن أبيه قال  6105] 
عمان بن راشد حيدث عن الزهري قال كان سعد آخر املهاجرين وفاة قال أيب وتويف سعد على عشرة أميال مسعت الن

 من املدينة فحمل على رقاب الرجال إىل املدينة وكان مروان يومئذ واليا عليها 
 

قال ولد سعد بن  [ حدثنا أبو بكر بن ابلويه ثنا إبراهيم بن إسحاق احلريب ثنا مصعب بن عبد هللا الزبريي 6106] 
أيب وقاص عمر بن سعد قتله املختار بن أيب عبيد وحممد بن سعد قتله احلجاج بن يوسف وكان ممن أسر من أصحاب 
عبد الرمحن بن حممد بن األشعث وأمهما مارية بنت قيس بن معدي كرب من كندة وعامر بن سعد وأمه هبراء وصاحل 

ني أخيه عمر بن سعد وأمه خولة بنت عمري بن تغلب بن وائل وإبراهيم بن سعد وكان نزل ابحلرية لشيء وقع بينه وب
 بن سعد وإسحاق بن سعد وحيىي بن سعد وعائشة بنت سعد 

 
[ حدثين إمساعيل بن حممد الفقيه ابلري ثنا أبو حامت قال حدثين إبراهيم بن املنذر حدثين حممد بن طلحة  6107] 

 إسحاق بن حيىي بن طلحة عن عمه موسى بن طلحة قال كان علي التيمي حدثين إسحاق بن طلحة التيمي حدثين
 وطلحة والزبري وسعد بن أيب وقاص يقال لدات عام واحد قال إبراهيم ولدوا يف عام واحد 

 
[ حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن عبد هللا بن عبد احلكم أان بن وهب أخربين عمرو بن  6108] 

عبد هللا بن األشج حدثه عن بشر بن سعيد أنه قال كنا جنالس سعد بن أيب وقاص وكنا نتحدث احلارث أن بكري بن 
 حديث الناس واجلهاد وكان يتساقط يف ذلك احلديث عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

 
شرم ثنا [ حدثنا أبو عبد هللا حممد بن العباس الشهيد ثنا أمحد بن حممد بن علي بن رزين ثنا علي بن خ 6109] 

عبد هللا بن إدريس ثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم حدثين أيب أو حدثين خايل أن سعدا سئل عن شيء أو حديث 
 فاستعجم مث قال إين ألكره أن أحدثكم حديثا تزيدون فيه مائة 

 
لليث بن [ حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أان حممد بن عبد هللا بن عبد احلكم أان بن وهب أخربين ا 6110] 

سعد عن حيىي بن سعيد عن السائب بن يزيد قال صحبت سعد بن أيب وقاص كذا وكذا سنة فلم أمسعه حيدث عن 
 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إال حديثا واحدا 

 
[ حدثنا أبو عبد هللا األصبهاين ثنا احلسن بن الفرج ثنا حممد بن عمر حدثين أبو بكر بن إمساعيل بن حممد  6111] 
ن سعد حدثه عن املهاجر بن مسمار عن سعد قال أسلمت يوم أسلمت وما فرض هللا الصالة قال بن عمر وشهد ب

معه بدرا وأحدا وثبت مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حني وىل الناس وشهد اخلندق واحلديبية وخيرب وفتح مكة 
 صلى هللا عليه وسلم املشاهد كلها وكان من وكانت معه يومئذ إحدى راايت املهاجرين الثالث وشهد مع رسول هللا

 الرماة املذكورين من أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
 

 [ فحدثين حممد بن جناد عن عائشة بنت سعد عن أبيها سعد بن أيب وقاص أنه قال  6112] 



 أال أنىبء رسول هللا أين 
 محيت صحابيت بصدور نبلي 

 أذود هبا عدوهم ذايدا 
 زونة وبكل سهل بكل ح

 فما يعتد رام من معد 
 بسهم مع رسول هللا قبلي 

 
[ حدثنا أبو علي احلسن بن علي احلافظ أان عبد هللا بن حممد بن انجية ثنا علي بن سعيد الكندي ثنا أبو  6113] 

أقبل سعد بن أسامة عن إمساعيل بن أيب خالد عن الشعيب عن جابر قال كنا جلوسا عند النيب صلى هللا عليه وسلم ف
أيب وقاص فقال النيب صلى هللا عليه وسلم هذا خايل فلريين امرؤ خاله هذا حديث صحيح على شرط الشيخني ومل 

 خيرجاه 
 

[ حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ حممد بن عبد هللا بن احلكم أنبأ بن وهب أخربين حفص بن  6114] 
أن سعد بن أيب وقاص أول من أهراق دما يف سبيل هللا هذا حديث  ميسرة عن حيىي بن سعيد عن سعيد بن املسيب

 صحيح اإلسناد ومل خيرجاه 
 

[ حدثنا حممد بن أمحد بن ابلويه العقصي ثنا حممد بن عثمان بن أيب شيبة ثنا حممد بن أيب عبيدة بن معن  6115] 
ى بسهم يف سبيل هللا سعد بن أيب وقاص ثنا أيب عن األعمش عن أيب خالد الواليب عن جابر بن مسرة قال أول من رم

 هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه 
 

[ أخربان بكر بن حممد الصرييف مبرو ثنا عبد الصمد بن الفضل ثنا مكي بن إبراهيم أخربين هاشم بن هاشم  6116] 
سعيد بن املسيب عن  عن عامر بن سعد عن أبيه قال لقد رأيتين وأان لثلث اإلسالم قال وحدثنا هاشم بن هاشم عن

سعد بن أيب وقاص قال ما أسلم أحد يف اليوم الذي أسلمت فيه ولقد مكثت سبع ليال اثلث اإلسالم هذا حديث 
 صحيح اإلسناد ومل خيرجاه 

 
[ أخربان أبو الفضل احلسن بن يعقوب ثنا الربيع بن سليمان ثنا اخلصيب بن انصح ثنا عبدة بن انئل عن  6117] 

عن أبيها أن النيب صلى هللا عليه وسلم جلس يف املسجد ثالث ليال يقول اللهم أدخل من هذا  عائشة بنت سعد
 الباب عبدا حيبك وحتبه فدخل منه سعد هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه 

 
[ أخربان أبو الفضل احلسن بن يعقوب العدل ثنا حممد بن عبد الوهاب العبدي ثنا جعفر بن عون ثنا  6118] 

عيل بن أيب خالد عن قيس بن أيب حازم قال مسعت سعدا يقول قال يل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اللهم إمسا
 استجب له إذا دعاك هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه 

 



[ أخربان احلسني بن علي التميمي ثنا حممد بن إسحاق اإلمام أنبأ يونس بن عبد األعلى أنبأ بن وهب  6119] 
 كر بن مضر عن سعيد بن عبد الرمحن قال قال سعد بن أيب وقاص أخربين ب

 أان بن مستجاب الدعاء والساد 
 للثلمة للمصطفى من العرب 

 يكألها للنيب حمتسبا 
 خص هبا دون كل حمتسب 
 واختلف الناس بينهم فأىب 

 قتال أهل التوحيد والكتب 
 سلمة هللا مل يصب أحد 

 منهم بسهم إذا ومل يصب 
 

[ حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن مرزوق ثنا سعيد بن عامر ثنا شعبة عن أيب بلج عن  6120] 
مصعب بن سعد عن سعد أن رجال انل من علي رضى هللا تعاىل عنه فدعا عليه سعد بن مالك فجاءته انقة أو مجل 

 فقتله فأعتق سعد نسمة وحلف أن ال يدعو على أحد 
 

شرح هذا احلديث الشيخ أبو بكر بن إسحاق أان احلسن بن علي بن زايد السري ثنا حامد بن [ فحدثنا ب 6121] 
حيىي البلخي مبكة ثنا سفيان عن إمساعيل بن أيب خالد عن قيس بن أيب حازم قال كنت ابملدينة فبينا أان أطوف يف 

شتم علي بن أيب طالب والناس السوق إذ بلغت أحجار الزيت فرأيت قوما جمتمعني على فارس قد ركب دابة وهو ي
وقوف حواليه إذ أقبل سعد بن أيب وقاص فوقف عليهم فقال ما هذا فقالوا رجل يشتم علي بن أيب طالب فتقدم سعد 
فأفرجوا له حىت وقف عليه فقال اي هذا على ما تشتم علي بن أيب طالب أمل يكن أول من أسلم أمل يكن أول من صلى 

ه وسلم أمل يكن أزهد الناس أمل يكن أعلم الناس وذكر حىت قال أمل يكن خنت رسول هللا مع رسول هللا صلى هللا علي
صلى هللا عليه وسلم على ابنته أمل يكن صاحب راية رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف غزواته مث استقبل القبلة ورفع 

ريهم قدرتك قال قيس فوهللا ما تفرقنا حىت يديه وقال اللهم إن هذا يشتم وليا من أوليائك فال تفرق هذا اجلمع حىت ت
ساخت به دابته فرمته على هامته يف تلك األحجار فانفلق دماغه ومات هذا حديث صحيح على شرط الشيخني ومل 

 خيرجاه 
 

[ وحدثنا الشيخ أبو بكر بن إسحاق ثنا العباس بن الفضل األسفاطي ثنا إبراهيم بن حيىي الشجري عن  6122] 
وسى بن عقبة حدثين إمساعيل بن أيب خالد عن قيس بن أيب حازم عن سعد بن أيب وقاص قال قال يل أبيه حدثين م

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اللهم سدد رميته وأجب دعوته هذا حديث تفرد به حيىي بن هانئ بن خالد الشجري 
 وهو شيخ ثقة من أهل املدينة 

 
ثنا بكار بن قتيبة القاضي ثنا صفوان بن عيسى ثنا هاشم بن هاشم  [ حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب 6123] 

الزهري عن سعيد بن املسيب قال كنت جالسا مع سعد فجاء رجل يقال له احلارث بن برصاء وهو يف السوق فقال 



عد يده له اي أاب إسحاق إين كنت آنفا عند مروان فسمعته وهو يقول إن هذا املال مالنا نعطيه من شئنا قال فرفع س
 وقال أفأدعو فوثب مروان وهو على سريره فأعتنقه وقال أنشدك اي أاب إسحاق أن تدعو فإمنا هو مال هللا 

 
[ حدثناه أبو أمحد بكر بن حممد بن أمحد الصرييف مبرو ثنا عبد الصمد بن الفضل البلخي ثنا مكي بن  6124] 

جاء احلارث بن الربصاء وهو يف السوق فقال له اي أاب إبراهيم ثنا هاشم بن هاشم عن سعد بن املسيب عن سعد قال 
إسحاق إين مسعت مروان يزعم أن مال هللا ماله من شاء أعطاه ومن شاء منعه فقال له أنت مسعته يقول ذلك قال نعم 
قال سعيد فأخذ بيدي سعد وبيد احلارث حىت دخل على مروان فقال اي مروان أنت تزعم أن مال هللا مالك ما شئت 

طيته ومن شئت منعته قال نعم قال فأدعو ورفع سعد يديه فوثب إليه مروان وقال أنشدك هللا أن تدعو هو مال هللا أع
 من شاء أعطاه ومن شاء منعه 

 
[ أخربان أبو عبد هللا حممد بن يعقوب احلافظ ثنا إبراهيم بن عبد هللا السعدي أنبأ يزيد بن هارون أان حيىي  6125] 

 بن عامر عن عائشة رضى هللا تعاىل عنها قالت أرق رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ذات ليلة بن سعيد عن عبد هللا
فقال ليت رجال حيرسين من أصحايب الليلة قالت فسمعنا صوت السالح فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من 

ول هللا صلى هللا عليه وسلم حىت هذا فقال سعد بن أيب وقاص أان اي رسول هللا جئت أحرسك قالت عائشة فنام رس
 مسعت غطيطه هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه 

 
[ حدثين علي بن عيسى ثنا احلسني بن حممد القباين وإبراهيم بن أيب طالب قاال ثنا عمران بن موسى القزاز  6126] 

حسني بن خارجة قال ملا جاءت  ثنا عبد الوارث بن سعيد ثنا حممد بن جحادة عن نعيم بن أيب هند عن أيب حازم عن
الفتنة األوىل أشكلت علي فقلت اللهم أرين من احلق أمرا أمتسك به فأريت فيما يرى النائم الدنيا واآلخرة وكان 

بينهما حائط غري طويل وإذا أان حتته فقلت لو تسلقت هذا احلائط حىت أنظر إىل قتلى أشجع فيخربوين قال فأهبطت 
جلوس فقلت أنتم الشهداء قالوا حنن املالئكة قلت فأين الشهداء قالوا تقدم إىل  أبرض ذات شجر فإذا نفر

الدرجات فارتفعت درجة هللا أعلم هبا من احلسن والسعة فإذا أان مبحمد صلى هللا عليه وسلم وإذا إبراهيم شيخ وهو 
دماءهم وقتلوا إمامهم فهال فعلوا   يقول إلبراهيم استغفر ألميت وإبراهيم يقول إنك ال تدري ما أحدثوا بعدك اهراقوا

كما فعل سعد خليلي فقلت وهللا لقد رأيت رؤاي لعل هللا ينفعين هبا أذهب فأنظر مكان سعد فأكون معه فأتيت سعدا 
فقصصت عليه القصة قال فما أكثر هبا فرحا وقال لقد خاب من مل يكن إبراهيم خليله قلت مع أي الطائفتني أنت 

منهما قال قلت فما أتمرين ألك غنم قلت ال قال فاشرت شاء فكن فيها حىت تنجلي أخربان  قال ما أان مع واحدة
الشيخ أبو بكر حممد بن عبد العزيز بن أمحد بن حممد بن شاذان اجلوهري رمحه هللا تعاىل بقراءيت عليه سنة تسع 

بن حممد بن محدويه احلافظ رضى هللا تعاىل  وأربعني وأربعمائة قال أنبأين احلاكم اإلمام أبو عبد هللا حممد بن عبد هللا
 عنه قال 

 
 ذكر األرقم بن أيب األرقم املخزومي رضى هللا تعاىل عنه 

[ أخربان أبو جعفر حممد بن حممد البغدادي ثنا أبو عالثة حممد بن عمرو بن خالد ثنا أيب ثنا بن هليعة ثنا  6127] 
بدرا من قريش مث من بين خمزوم األرقم بن أيب األرقم واسم أيب  أبو األسود عن عروة بن الزبري يف تسمية من شهد



األرقم عبد مناف بن عبد هللا بن عمر بن خمزوم وهو من أهل بدر أسلم هو وأبو عبيدة بن اجلراح وعثمان بن مظعون 
 يف وقت واحد وكان األرقم من آخر أهل بدر وفاة 

 
بن زكراي ثنا خليفة بن خياط قال وقال املخزوميون أم األرقم [ أخربين أمحد بن يعقوب الثقفي ثنا موسى  6128] 

 بن أيب األرقم متاضر بنت حذمي من بين سهم بن عمرو بن هصيص 
 

[ حدثنا أبو عبد هللا األصبهاين ثنا احلسن بن اجلهم ثنا احلسني بن الفرج ثنا حممد بن عمر حدثين عثمان  6129] 
م بن أيب األرقم املخزومي قال أخربين أيب عن حيىي بن عثمان بن األرقم حدثين بن هند بن عبد هللا بن عثمان بن األرق

جدي عثمان بن األرقم أنه كان يقول أان بن سبع اإلسالم أسلم أيب سابع سبعة وكانت داره على الصفا وهي الدار 
م فأسلم فيها قوم كثري وقال اليت كان النيب صلى هللا عليه وسلم يكون فيها يف اإلسالم وفيها دعا الناس إىل اإلسال

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ليلة اإلثنني فيها اللهم أعز اإلسالم أبحب الرجلني إليك عمر بن اخلطاب أو عمرو بن 
هشام فجاء عمر بن اخلطاب من الغد بكرة فأسلم يف دار األرقم وخرجوا منها وكربوا وطافوا ابلبيت ظاهرين ودعيت 

سالم وتصدق هبا األرقم على ولده فقرأت نسخة صدقة األرقم بداره بسم هللا الرمحن الرحيم هذا دار األرقم دار اإل
ما قضى األرقم يف ربعه ما حاز الصفا أهنا صدقة مبكاهنا من احلرم ال تباع وال تورث شهد هشام بن العاص وفالن 

ون ويؤاجرون وأيخذون عليها حىت كان موىل هشام بن العاص قال فلم تزل هذه الدار صدقة قائمة فيها ولده يسكن
زمن أيب جعفر قال حممد بن عمر فأخربين أيب عن حيىي بن عمران بن عثمان بن األرقم قال إين ألعلم اليوم الذي وقع 

يف نفس أيب جعفر إنه يسعى بني الصفا واملروة يف حجة حجها وحنن على ظهر الدار فيمر حتتنا لو أشاء أن آخذ 
وأنه لينظر إلينا من حني يهبط الوادي حىت يصعد إىل الصفا فلما خرج حممد بن عبد هللا بن حسن قلنسوته ألخذهتا 

ابملدينة كان عبد هللا بن عثمان بن األرقم ممن ابيعه ومل خيرج معه فتعلق عليه أبو جعفر بذلك فكتب إىل عامله ابملدينة 
ل له شهاب بن عبد رب وكتب معه إىل عامله ابملدينة أن حيبسه ويطرحه يف احلديد مث بعث رجال من أهل الكوفة يقا

أن يفعل ما أيمره فدخل شهاب على عبد هللا بن عثمان احلبس وهو شيخ كبري بن بضع ومثانني سنة وقد ضجر يف 
احلديد واحلبس فقال هل لك أن أخلصك مما أنت فيه وتبيعين دار األرقم فإن أمري املؤمنني يريدها وعسى إن بعته 

ن أكلمه فيك فيعفو عنك قال إهنا صدقة ولكن حقي منها له ومعي فيها شركاء إخويت وغريهم فقال إمنا عليك إايها أ
نفسك اعطنا حقك وبرئت فاشهد له وكتب عليه كتاب شراء على سبعة عشر ألف دينار مث تتبع إخوته ففتنهم كثرة 

يزران أم موسى وهارون فبنتها وعرفت هبا مث املال فباعوه فصارت أليب جعفر وملن أقطعها مث صريها املهدي للخ
صارت جلعفر بن موسى اهلادي مث سكنها أصحاب السطوى والعدين مث اشرتى عامتها أو أكثرها غسان بن عباد ولد 

جعفر بن موسى وأما دار األرقم ابملدينة يف بين زريق فقطيعة من النيب صلى هللا عليه وسلم قال بن عمر وحدثين حممد 
بن هند عن أبيه قال حضرت األرقم بن أيب األرقم الوفاة فأوصى أن يصلي عليه سعد فقال مروان أحتبس  بن عمران

صاحب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لرجل غائب أراد الصالة عليه فأىب عبد هللا بن األرقم ذلك على مروان 
ة مخس ومخسني ابملدينة وهلك األرقم وهو وقامت معه بنو خمزوم ووقع بينهم كالم مث جاء سعد فصلى عليه وذلك سن

 بن بضع ومثانني سنة 
 

[ حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا الربيع بن سليمان ثنا أسد بن موسى ثنا العطاف بن خالد  6130] 



ى يف املخزومي عن عثمان بن عبد هللا بن األرقم عن جده األرقم وكان بدراي وكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم آو 
داره عند الصفا حىت تكاملوا أربعني رجال مسلمني وكان آخرهم إسالما عمر بن اخلطاب رضى هللا تعاىل عنهم فلما  
كانوا أربعني خرجوا إىل املشركني قال األرقم فجئت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ألودعه وأردت اخلروج إىل بيت 

أين تريد قلت بيت املقدس قال وما خيرجك إليه أيف جتارة قلت ال  املقدس فقال يل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
ولكن أصلي فيه فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم صالة ها هنا خري من ألف صالة مث هذا حديث صحيح 

 اإلسناد ومل خيرجاه 
 

بن عمران بن عثمان  [ حدثنا علي بن عيسى احلريي ثنا علي بن إبراهيم النسوي ثنا أبو مصعب ثنا حيىي 6131] 
عن جده عثمان بن األرقم بن أيب األرقم عن أبيه رضى هللا تعاىل عنه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يوم بدر 
ضعوا ما كان معكم من األثقال فرفع أبو أسيد الساعدي سيف بن عائذ املرزابن فعرفه األرقم بن أيب األرقم فقال هبه 

 ه إايه هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه يل اي رسول هللا فأعطا
 

[ حدثنا الشيخ أبو بكر بن إسحاق أنبأ عبد هللا بن أمحد بن حنبل ثنا أمحد بن بكار ثنا عباد بن املهليب  6132] 
عن هشام بن زايد عن عمار بن سعد عن عثمان بن األرقم بن أيب األرقم املخزومي عن أبيه األرقم رضى هللا تعاىل عنه 

ان من أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إن الذي يتخطى رقاب الناس وك
 يوم اجلمعة ويفرق بينهم كاجلار قصبه يف النار 

 
 كعب بن عمرو أبو اليسر األنصاري رضى هللا تعاىل عنه 

سلمة بن عبد هللا قال مسعت إسحاق بن إبراهيم  [ حدثنا أبو عبد هللا حممد بن يعقوب احلافظ ثنا أمحد بن 6133] 
احلنظلي يقول أبو اليسر األنصاري امسه كعب بن عمرو بن عباد بن عمرو بن متيم بن شداد بن عثمان بن كعب بن 

 سلمة من أهل بدر وشهد العقبة وهو الذي أسر العباس بن عبد املطلب 
 

ثنا أيب ثنا بن هليعة ثنا أبو األسود عن عروة يف تسمية من شهد [ أخربان أبو جعفر البغدادي ثنا أبو عالثة  6134] 
 بدرا من األنصار أبو اليسر كعب بن عمرو 

 
[ حدثين أبو بكر حممد بن أمحد بن ابلويه ثنا إبراهيم بن إسحاق احلريب ثنا مصعب بن عبد هللا الزبريي  6135] 

س ومخسني ابملدينة وكان رجال قصريا دحداحا ذا قال أبو اليسر امسه كعب بن عمرو أخو بين سلمة مات سنة مخ
 بطن 

 
[ حدثنا أبو عبد هللا األصبهاين ثنا حممد بن عبد هللا بن رستة ثنا سليمان بن داود ثنا حممد بن عمر قال  6136] 

شهد أبو اليسر امسه كعب بن عمرو بن عباد بن عمرو بن غزية بن سواد وشهد أبو اليسر العقبة يف مجيع الرواايت و 
بدرا وهو بن عشرين سنة وشهد أحدا واخلندق واملشاهد كلها مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وكان رجال قصريا 

 دحداحا ذا بطن وتويف ابملدينة سنة مخس ومخسني 



 
[ حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن عبد اجلبار ثنا يونس بن بكري ثنا حممد بن إسحاق حدثين  6137] 

بريدة بن سفيان األسلمي عن أبيه عن أيب اليسر كعب بن عمرو قال أتيت النيب صلى هللا عليه وسلم وهو يبايع 
الناس فقلت اي رسول هللا أبسط يدك حىت أابيعك واشرتط علي فأنت أعلم ابلشرط قال أابيعك على أن تعبد هللا 

 وتقيم الصالة وتؤيت الزكاة وتناصح املسلم وتفارق املشرك 
 

 ذكر معتب بن احلمراء املخزومي رضى هللا تعاىل عنه 
[ أخربان أبو جعفر البغدادي ثنا أبو عالثة ثنا أيب ثنا بن هليعة ثنا أبو األسود عن عروة يف تسمية من شهد  6138] 

بدرا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم معتب بن عوف بن عامر بن الفضل بن عفيف وهو الذي يقال له معتب بن 
احلمراء ويكىن أاب عوف حليف لبين خمزوم وكان من مهاجرة احلبشة اهلجرة الثانية وقالوا آخى رسول هللا صلى هللا 

عليه وسلم بني معتب بن احلمراء وثعلبة بن حاطب وشهد معتب بدرا وأحدا واخلندق واملشاهد كلها مع رسول هللا 
 ن مثان وسبعني سنة صلى هللا عليه وسلم ومات سنة سبع ومخسني وهو يومئذ ب

 
 ذكر شداد بن أوس األنصاري رضى هللا تعاىل عنه 

[ أخربين أمحد بن سهل الفقيه ببخارا ثنا صاحل بن حممد بن حبيب احلافظ ثنا إبراهيم بن املنذر احلزامي  6139] 
ومخسني وهو بن قال شداد بن أوس بن اثبت بن املنذر بن حرام يكىن أاب يعلى وكان نزل بفلسطني ومات سنة مثان 

 مخس وسبعني 
 

[ حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا العباس بن حممد الدوري ثنا حيىي بن معني ثنا حجاج بن حممد  6140] 
 األعور قال قال أبو معشر وهلك أبو هريرة وشداد بن أوس سنة مثان ومخسني 

 
 ذكر أيب هريرة الدوسي رضى هللا تعاىل عنه 

 امسه واسم أبيه وقد كثر اخلالف يف 
 

[ فحدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن عبد اجلبار ثنا يونس بن بكري عن بن إسحاق قال  6141] 
حدثين بعض أصحايب عن أيب هريرة رضى هللا تعاىل عنه قال كان امسي يف اجلاهلية عبد مشس بن صخر فسميت يف 

ين كنت أرعى غنما ألهلي فوجدت أوالد هرة وحشية فجعلتها يف كمي اإلسالم عبد الرمحن وإمنا كنوين أبيب هريرة أل
فلما رجعت عنهم مسعوا أصوات اهلر من حجري فقالوا ما هذا اي عبد مشس فقلت أوالد هر وجدهتا قالوا فأنت أبو 

 هريرة فلزمتين بعد قال بن إسحاق وكان أبو هريرة وسيطا يف دوس حيث حيب أن يكون منهم 
 

 حممد بن صاحل بن هانئ ثنا الفضل بن حممد ثنا إبراهيم بن املنذر احلزامي ثنا سفيان بن محزة [ حدثين 6142] 
األسلمي عن كثري بن زيد عن الوليد بن رابح عن أيب هريرة رضى هللا تعاىل عنه قال كان رسول هللا صلى هللا عليه 

 وسلم يدعوين أاب هر ويدعوين الناس أاب هريرة 



 
و سعيد عمرو بن حممد بن منصور العدل ثنا عمر بن حفص السدوسي ثنا عاصم بن علي ثنا [ حدثين أب 6143] 

أبو معشر عن سعيد املقربي عن أيب هريرة رضى هللا تعاىل عنه قال كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يدعوين أاب هر 
 ويدعوين الناس أاب هريرة 

 
ر العدل ثنا عمر بن حفص السدوسي ثنا عاصم بن علي ثنا [ حدثين أبو سعيد عمرو بن حممد بن منصو  6144] 

 أبو معشر عن سعيد املقربي عن أيب هريرة رضى هللا تعاىل عنه قال ألن تكنوين ابلذكر أحب إيل من أن تكنوين ابألنثى 
 

مقدم ثنا [ حدثنا علي بن محشاذ العدل ثنا حممد بن مندة األصبهاين ثنا بكر بن بكار ثنا عمر بن علي بن  6145] 
 سفيان بن حسني عن الزهري عن احملرر بن أيب هريرة قال كان اسم أيب عبد عمرو بن عبد غنم 

 
[ حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن عبد اجلبار ثنا يونس بن بكري عن بن إسحاق حدثين  6146] 

لية عبد مشس بن صخر فسماين رسول هللا بعض أصحايب عن أيب هريرة رضى هللا تعاىل عنه قال كان امسي يف اجلاه
 صلى هللا عليه وسلم عبد الرمحن 

 
[ وحدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن عيسى التنيسي ثنا عمرو بن أيب سلمة عن سعيد بن  6147] 

 عبد العزيز قال كان اسم أيب هريرة عبد غامن 
 

حممد بن إسحاق يقول مسعت حممد بن حيىي يقول مسعت أاب  [ مسعت أاب علي احلافظ يقول مسعت أاب بكر 6148] 
مسهر يقول أبو هريرة امسه علي بن عبد مشس قال حممد بن حيىي ومسعت أمحد بن حنبل يقول ثنا أبو عبيدة احلداد 

 قال اسم أيب هريرة عبد هللا 
 

ز بن عبد هللا األويسي ثنا بن هليعة [ أخربين احلسني بن احلسن بن أيوب ثنا أبو حامت الرازي ثنا عبد العزي 6149] 
 عن يزيد بن أيب حبيب قال اسم أيب هريرة عبد هنم بن عامر 

 
[ أخربين عبد هللا بن غامن الصيدالين ثنا حممد بن إبراهيم العبدي ثنا حيىي بن بكري قال مات أبو هريرة  6150] 

 ى ابلعقيق وامسه عبد هللا بن عمرو ومن الناس من يقول بن عبد العز 
 

[ أخربين حممد بن املؤمل ثنا الفضل بن حممد ثنا أمحد بن حنبل قال وأبو هريرة يقال عبد مشس ويقال عبد  6151] 
 هنم ويقال عبد غامن ويقال سكني 

 
[ فأخربين حممد بن يعقوب احلافظ ثنا حممد بن إسحاق الثقفي ثنا حممد بن عبد امللك بن زجنويه ثنا بن  6152] 

أيب هريرة سكني فقد استقر هذا اخلالف يف اسم أيب هريرة على تسعة أوجه أصحها عندي يف عائشة قال اسم 



 اجلاهلية عبد مشس ويف اإلسالم عبد الرمحن وكذلك سنة وفاته خمتلف فيها 
 

[ حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا العباس بن حممد الدوري ثنا حيىي بن معني ثنا حجاج األعور ثنا  6153] 
معشر قال هلك أبو هريرة يف إمارة معاوية سنة مثان ومخسني ومات يف تلك السنة سعيد بن العاص وعائشة وسعد  أبو

 بن مالك 
 

[ أخربين أبو إسحاق إبراهيم بن حممد بن حيىي ثنا حممد بن سليمان بن فارس ثنا حممد بن إمساعيل ثنا  6154] 
ريرة سنة مثان ومخسني ويقال مات سنة تسع ومخسني وهو بن مثان احلسن بن واقع ثنا ضمرة بن ربيعة قال مات أبو ه

 وسبعني سنة 
 

[ أخربين قاضي القضاة أبو احلسن حممد بن صاحل ثنا عبد هللا بن حممد املستعيين ثنا عبد هللا بن علي بن  6155] 
 سني املديين ثنا أيب ثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة قال مات أبو هريرة سنة سبع ومخ

 
[ حدثين حممد بن العباس الشهيد ثنا هاشم بن حمبوب الشامي ثنا عبد اجلبار بن العالء ثنا سفيان عن  6156] 

 هشام بن عروة قال مات أبو هريرة سنة مخس ومخسني 
 

أبو [ حدثنا أبو عبد هللا األصبهاين ثنا احلسن بن اجلهم ثنا احلسني بن الفرج ثنا حممد بن عمر قال تويف  6157] 
هريرة سنة تسع ومخسني يف آخر إمارة معاوية وكان له يوم تويف مثان وسبعون سنة وصلى عليه الوليد بن عتبة وهو 

أمري املدينة ومروان يومئذ معزول عن عمل املدينة فحدثين اثبت بن قيس عن اثبت بن مشحل قال كتب الوليد إىل 
ك فادفع إىل ورثته عشرة آالف درهم وأحسن جوارهم وافعل إليهم معاوية خيربه مبوت أيب هريرة فكتب إليه انظر من تر 

 معروفا فإنه كان ممن نصر عثمان وكان معه يف الدار رمحه هللا تعاىل 
 

[ حدثنا أبو عبد هللا حممد بن عبد هللا األصبهاين ثنا احلسني بن حفص ثنا محاد بن شعيب عن إمساعيل بن  6158] 
حدثه أن رجال جاء زيد بن اثبت فسأله عن شيء فقال له زيد عليك أبيب هريرة فإنه  أمية أن حممد بن قيس بن خمرمة

بينا أان وأبو هريرة وفالن يف املسجد ذات يوم ندعو هللا تعاىل ونذكر ربنا خرج علينا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
ان وصاحيب قبل أيب هريرة وجعل حىت جلس إلينا قال فجلس وسكتنا فقال عودوا للذي كنتم فيه قال زيد فدعوت أ

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يؤمن على دعائنا قال مث دعا أبو هريرة فقال اللهم إين أسألك مثل الذي سألك 
صاحباي هذان وأسألك علما ال ينسى فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم آمني فقلنا اي رسول هللا وحنن نسأل هللا 

 كما هبا الدوسي صحيح اإلسناد ومل خيرجاه علما ال ينسى فقال سبق
 

[ حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا العباس بن حممد الدوري ثنا أبو النضر ثنا أبو األحوص عن زيد  6159] 
العمي عن أيب الصديق الناجي عن أيب سعيد اخلدري رضى هللا تعاىل عنه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أبو 

 عاء العلم هريرة و 



 
[ حدثنا علي بن محشاذ العدل ثنا احلسن بن علي بن شبيب املعمري ثنا عبد هللا بن صاحل األزدي ثنا  6160] 

خالد بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص عن أبيه عن عائشة أهنا دعت أاب هريرة فقالت له اي أاب هريرة ما هذه 
صلى هللا عليه وسلم هل مسعت إال ما مسعنا وهل رأيت إال ما رأينا قال  األحاديث اليت تبلغنا إنك حتدث هبا عن النيب

اي أماه إنه كان يشغلك عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم املرآة واملكحلة والتصنع لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
 وإين وهللا ما كان يشغلين عنه شيء هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه 

 
ا أبو بكر حممد بن أمحد بن ابلويه ثنا معاذ بن املثىن العنربي ثنا حيىي بن معني ثنا كيع عن األعمش [ حدثن 6161] 

 عن أيب صاحل قال كان أبو هريرة رضى هللا تعاىل عنه من أحفظ أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
 

ل ثنا أبو ربيعة فهد بن عوف حدثنا عبد [ أخربين أبو بكر بن حممد الصرييف مبرو ثنا أمحد بن سعيد اجلما 6162] 
العزيز بن املختار عن عبد هللا بن فريوز الداانج قال أنبأين أبو رافع قال مسعت أاب هريرة رضى هللا تعاىل عنه يقول 
حفظت من حديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أحاديث ما حدثتكم هبا ولو حدثتكم حبديث منها لرمجتموين 

 ديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه ابألحجار هذا ح
 

[ حدثين حممد بن صاحل بن هانئ ثنا احلسني بن الفضل البجلي ثنا هوذة بن خليفة ثنا عوف عن سعيد بن  6163] 
أيب احلسن قال مل يكن أحد من أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم أكثر حديثا عنه من أيب هريرة رضى هللا تعاىل عنه 

ملدينة وأراد حديثه فقال ارو كما روينا فلما أىب عليه تغفله فاقعد له كاتبا فجعل أبو هريرة حيدث وأن مروان بعثه على ا
ويكتب الكاتب حىت استفرغ حديثه أمجع فقال مروان تعلم إان قد كتبنا حديثك أمجع قال أوقد فعلتم وإن تطيعين 

 متحه قال فمحاه 
 

براهيم بن سليمان النرسي ثنا سليمان بن حرب ثنا محاد بن زيد [ حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا إ 6164] 
ثنا عمرو بن عبيد ثنا أبو الزعيزعة كاتب مروان بن احلكم أن مروان دعا أاب هريرة فأقعدين خلف السرير وجعل يسأله 

 نقص وجعلت أكتب حىت إذا كان عند رأس احلول دعا به فأقعده وراء احلجاب فجعل يسأله عن ذلك فما زاد وال
 وال قدم وال أخر هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه 

 
[ أخربين عبد هللا بن حممد بن موسى ثنا حممد بن أيوب أان حيىي بن املغرية السعدي حدثنا جرير عن  6165] 

 األعمش عن أيب وائل عن حذيفة رضى هللا تعاىل عنه قال قال رجل البن عمر إن أاب هريرة يكثر احلديث عن رسول
 هللا صلى هللا عليه وسلم فقال بن عمر أعيذك ابهلل أن تكون يف شك مما جييء به ولكنه اجرتأ وجبنا 

 
[ أخربين عبد هللا بن حممد بن موسى ثنا حممد بن أيوب ثنا إبراهيم بن سعيد اجلوهري ثنا معاذ بن حممد بن  6166] 

أبو هريرة جريئا على النيب صلى هللا عليه وسلم  معاذ بن أيب بن كعب عن أبيه عن جده عن أيب بن كعب قال كان
 يسأله عن أشياء ال نسأله عنها 



 
[ أخربان الشيخ أبو بكر بن إسحاق أنبأ حممد بن عيسى بن السكن ثنا عمرو بن عون ثنا هشيم عن يعلى  6167] 

 هريرة رضى هللا تعاىل عنه بن عطاء عن الوليد بن عبد الرمحن اجلرشي عن بن عمر رضى هللا تعاىل عنهما أنه مر أبيب
وهو حيدث عن النيب صلى هللا عليه وسلم من تبع جنازة فله قرياط فإن شهد دفنها فله قرياطان أعظم من أحد فقال 

بن عمر اي أاب هريرة انظر ما حتدث عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقام إليه أبو هريرة حىت انطلق إىل عائشة 
قال هلا اي أم املؤمنني أنشدك هللا أمسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول من تبع جنازة رضى هللا تعاىل عنها ف

فصلى عليها فله قرياط وإن شهد دفنها فله قرياطان فقالت اللهم نعم فقال أبو هريرة إنه مل يكن يشغلنا عن رسول 
ل هللا صلى هللا عليه وسلم كلمة يعلمنيها هللا صلى هللا عليه وسلم عرس وال صفق ابألسواق إمنا كنت أطلب من رسو 

أو أكلة يطعمنيها فقال بن عمر اي أاب هريرة كنت ألزمنا لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأعلمنا حبديثه هذا حديث 
 صحيح اإلسناد ومل خيرجاه 

 
ثنا أبو مروان عبد [ حدثين أبو زرعة الرازي ثنا بكر بن أمحد بن حفص ثنا حممد بن العباس الصيدالين  6168] 

امللك بن صاحل القرشي ثنا صاحل بن قدامة عن أبيه عن أيب هريرة رضى هللا تعاىل عنه قال املداد يف ثوب طالب العلم 
 مثل اخللوق يف ثوب اجلارية البكر 

 
هليعة عن [ حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ حممد بن عبد هللا بن عبد احلكم أان بن وهب أخربين بن  6169] 

عبيد هللا بن أيب جعفر عن الفضل بن احلسن بن عمرو بن أمية الضمري عن أبيه قال حدثت عن أيب هريرة حبديث 
فأنكره فقلت إين قد مسعته منك قال إن كنت مسعته مين فإنه مكتوب عندي فأخذ بيدي إىل بيته فأراين كتااب من كتبه 

ذلك احلديث فقال قد أخربتك إين إن كنت حدثتك به فهو من حديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فوجد 
 مكتوب عندي 

 
[ أخربين أمحد بن حممد بن إمساعيل بن مهران ثنا أيب ثنا عمرو بن عثمان ثنا بقية عن سليمان األنصاري  6170] 

هللا صلى هللا عن حممد بن سريين عن أيب هريرة رضى هللا تعاىل عنه قال إذا مسعت يف احلديث كان يقول فهو رسول 
 عليه وسلم 

 
[ حدثنا علي بن محشاذ العدل ثنا إمساعيل بن إسحاق القاضي ثنا إمساعيل بن أيب أويس حدثين بن أيب  6171] 

الزاند عن أبيه عن حممد بن عمرو بن حزم أنه قعد يف جملس فيه أبو هريرة حيدثهم عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
حىت فعل ذلك مرارا فعرفت يومئذ أن أاب هريرة أحفظ الناس عن رسول هللا صلى هللا  ينكره بعضهم ويعرفه البعض

 عليه وسلم 
 

[ حدثين حممد بن عبيد الفقيه أنبأ أبو حامد الشرقي ومكي بن عبدان قاال ثنا أبو األزهر ثنا وهب بن  6172] 
عن أيب أنس مالك بن أيب عامر قال   جرير ثنا أيب قال مسعت حممد بن إسحاق حيدث عن حممد بن إبراهيم التيمي

كنت عند طلحة بن عبيد هللا فدخل عليه رجل فقال اي أاب حممد وهللا ما ندري هذا اليماين أعلم برسول هللا صلى هللا 



عليه وسلم أم أنتم تقول على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ما مل يقل يعين أاب هريرة فقال طلحة وهللا ما يشك أنه 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ما مل نسمع وعلم ما مل نعلم إان كنا قوما أغنياء لنا بيوت وأهلون كنا أنيت نيب مسع من 

هللا صلى هللا عليه وسلم طريف النهار مث نرجع وكان أاب هريرة رضى هللا تعاىل عنه مسكينا ال مال له وال أهل وال ولد 
وسلم وكان يدور معه حيث ما دار وال يشك أنه قد علم ما مل نعلم ومسع ما إمنا كانت يده مع يد النيب صلى هللا عليه 

مل نسمع ومل يتهمه أحد منا أنه تقول على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ما مل يقل هذا حديث صحيح على شرط 
 الشيخني ومل خيرجاه 

 
يين ثنا شبابة بن سوار ثنا عاصم بن [ حدثنا أمحد بن كامل بن خلف القاضي ثنا عبد هللا بن روح املدا 6173] 

حممد عن أبيه قال رأيت أاب هريرة رضى هللا تعاىل عنه خيرج يوم اجلمعة فيقبض على رمانيت املنرب قائما ويقول حدثنا 
أبو القاسم رسول هللا الصادق املصدوق صلى هللا عليه وسلم فال يزال حيدث حىت إذا مسع فتح ابب املقصورة خلروج 

صالة جلس هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه قد حتريت االبتداء من فضائل أيب هريرة رضى هللا تعاىل اإلمام لل
عنه حلفظه حلديث املصطفى صلى هللا عليه وسلم وشهادة الصحابة والتابعني له بذلك فإن كل من طلب حفظ 

 هلم وأحقهم ابسم احلفظ احلديث من أول اإلسالم وإىل عصران هذا فإهنم من أتباعه وشيعته إن هو أو 
 

[ وقد أخربين عبد هللا بن حممد بن زايد العدل قال مسعت أاب بكر حممد بن إسحاق اإلمام يقول وذكر أاب  6174] 
هريرة فقال كان من أكثر أصحابه عنه رواية فيما انتشر من روايته ورواية غريه من أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه 

أبو بكر وقد روى عنه أبو أيوب األنصاري مع جاللة قدره ونزول رسول هللا صلى هللا وسلم مع خمارج صحاح قال 
 عليه وسلم عنده 

 
[ حدثنا إبراهيم بن بسطام الزعفراين ثنا سعيد بن سفيان اجلحدري ثنا شعبة عن أشعث بن أيب الشعثاء  6175] 

ريرة رضى هللا تعاىل عنه فقلت حتدث عن أيب قال مسعت أيب حيدث قال قدمت املدينة فإذا أبو أيوب حيدث عن أيب ه
هريرة وأنت صاحب منزلة عند رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال ألن أحدث عن أيب هريرة أحب إيل من أن 

أحدث عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال اإلمام أبو بكر فمن حرص أيب هريرة على العلم روايته عن من كان أقل 
 هللا عليه وسلم منه حرصا على العلم فقد روى عن سهل بن سعد الساعدي  رواية عن النيب صلى

 
[ حدثنا إبراهيم بن املستمر البصري ثنا علي بن مرحوم العطار ثنا حامت بن إمساعيل عن أيب بكر بن حيىي  6176] 

أحدكم على أخيه  عن أبيه عن أيب هريرة رضى هللا تعاىل عنه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ال يشهرن
السيف لعل الشيطان ينزع يف يده فيقع يف حفرة من حفر النار قال أبو هريرة مسعته من سهل بن سعد الساعدي مسعه 
من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال أبو بكر فحرصه على العلم يبعثه على مساع خرب مل يسمعه من النيب صلى هللا 

 هريرة لدفع أخباره من قد أعمى هللا قلوهبم فال يفهمون معاين األخبار إما معطل عليه وسلم منه وإمنا يتكلم يف أيب
جهمي يسمع أخباره اليت يروهنا خالف مذهبهم الذي هو كفر فيشتمون أاب هريرة ويرمونه مبا هللا تعاىل قد نزهه عنه 

على أمة حممد صلى هللا عليه وسلم  متويها على الرعاء والسفل أن أخباره ال تثبت هبا احلجة وإما خارجي يرى السيف
وال يرى طاعة خليفة وال إمام إذا مسع أخبار أيب هريرة رضى هللا تعاىل عنه عن النيب صلى هللا عليه وسلم خالف 



مذهبهم الذي هو ضالل مل جيد حيلة يف دفع أخباره حبجة وبرهان كان مفزعه الوقيعة يف أيب هريرة أو قدري اعتزل 
فر أهل اإلسالم الذين يتبعون األقدار املاضية اليت قدرها هللا تعاىل وقضاها قبل كسب العباد هلا إذا اإلسالم وأهله وك

نظر إىل أخبار أيب هريرة اليت قد رواها عن النيب صلى هللا عليه وسلم يف إثبات القدر مل جيد حبجة يريد صحة مقالته 
يرة ال جيوز االحتجاج هبا أو جاهل يتعاطى الفقه ويطلبه اليت هي كفر وشرك كانت حجته عند نفسه أن أخبار أيب هر 

من غري مظانة إذا مسع أخبار أيب هريرة فيما خيالف مذهب من قد اجتىب مذهبه وأخباره تقليدا بال حجة وال برهان  
به وقد أنكر كلم يف أيب هريرة ودفع أخباره اليت ختالف مذهبه وحيتج أبخباره على خمالفته إذا كانت أخباره موافقة ملذه

بعض هذه الفرق على أيب هريرة أخبارا مل يفهموا معناها أان ذاكر بعضها مبشيئة هللا عز وجل ذكر اإلمام أبو بكر رمحه 
هللا تعاىل يف هذا املوضع حديث عائشة رضى هللا تعاىل عنها الذي تقدم ذكري له وحديث أيب هريرة عذبت امرأة يف 

ما يعارضه من حديث بن عمر وابلوضوء مما مست النار ذكرها والكالم عليها يطول هرة ومن كان مصليا بعد اجلمعة و 
قال احلاكم رمحه هللا وأان ذاكر مبشيئة هللا عز وجل يف هذا رواية أكابر الصحابة رضوان هللا عليهم أمجعني عن أيب 

 بن عمر وعبد هللا بن الزبري وأيب هريرة فقد روى عنه زيد بن اثبت وأبو أيوب األنصاري وعبد هللا بن عباس وعبد هللا
بن كعب وجابر بن عبد هللا وعائشة واملسور بن خمرمة وعقبة بن احلارث وأبو موسى األشعري وأنس بن مالك 

والسائب بن يزيد وأبو رافع موىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأبو أمامة بن سهل وأبو الطفيل وأبو نضرة الغفاري 
شداد بن اهلاد وأبو حدرد عبد هللا بن حدرد األسلمي وأبو رزين العقيلي وواثلة بن األسقع وقبيصة وأبو رهم الغفاري و 

بن ذؤيب وعمرو بن احلمق واحلجاج األسلمي وعبد هللا بن عكيم واألغر اجلهين والشريد بن سويد رضى هللا تعاىل 
عشرين رجال فأما التابعون فليس فيهم أجل عنهم أمجعني فقد بلغ عدد من روى عن أيب هريرة من الصحابة مثانية و 

وال أشهر وأشرف وأعلم من أصحاب أيب هريرة وذكرهم يف هذا املوضع يطول لكثرهتم وهللا يعصمنا من خمالفة رسول 
رب العاملني والصحابة املنتخبني وأئمة الدين من التابعني ومن بعدهم من أئمة املسلمني رضى هللا تعاىل عنهم أمجعني 

 احلافظ علينا شرائع الدين أيب هريرة رضى هللا تعاىل عنه  يف أمر
 

[ حدثنا أبو بكر حممد بن أمحد بن ابلويه ثنا عبد هللا بن أمحد بن حنبل ثنا أيب ثنا هشيم عن سيار عن  6177] 
إن استشهدت  جرب بن عبيدة عن أيب هريرة رضى هللا تعاىل عنه قال وعدان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم غزوة اهلند ف

 كنت من خري الشهداء وإن رجعت فأان أبو هريرة احملرر 
 

 ذكر أيب حمذورة اجلمحي 
 وهو أحد مؤذين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم واختلف يف امسه 

 
[ فحدثين أبو بكر حممد بن أمحد بن ابلويه ثنا إبراهيم بن إسحاق احلريب ثنا مصعب بن عبد هللا الزبريي  6178] 

و حمذورة أوس بن معري بن وهب بن دعموص بن سعد بن مجح وأمه خزاعية قال إبراهيم احلريب هكذا قال قال أب
 مصعب الزبريي وقد قيل امسه مسرة بن معري 

 
[ فحدثنا أبو سعيد أمحد بن يعقوب الثقفي ثنا موسى بن زكراي التسرتي ثنا خليفة بن خياط قال أبو  6179] 

ن بن ربيعة قال شباب وقال أبو اليقظان أوس بن معري قتل يوم بدر كافرا واسم أيب حمذورة أوس بن معري بن لوذا



 حمذورة سلمان بن مسرة قال شباب ويقال امسه مسرة بن معري 
 

[ وحدثنا أبو عبد هللا األصبهاين ثنا احلسن بن اجلهم ثنا احلسني بن الفرج ثنا حممد بن عمر قال أبو  6179] 
 بن لوذان بن ربيعة بن عويج بن سعد بن مجح وكان له أخ من أبيه وأمه يقال له أنيس قتل حمذورة امسه أوس بن معري

 يوم بدر كافرا وتويف أبو حمذورة مبكة حرسها هللا تعاىل سنة تسع ومخسني ومل يهاجر ومل يزل مقيما مبكة 
 

رافع القشريي قال سألت أاب  [ أخربين حممد بن يعقوب احلافظ أنبأ حممد بن إسحاق الثقفي ثنا حممد بن 6180] 
 سعيد بن أيب حمذورة املؤذن يف املسجد احلرام عن اسم جده فقال معري بن حمرييز 

 
[ أخربان الشيخ أبو بكر بن إسحاق أنبأ علي بن عبد العزيز ثنا أبو حذيفة ثنا أيوب بن اثبت عن صفية  6181] 

قعد أرسلها فتبلغ األرض فقالوا له أال حتلقها فقال إن رسول  بنت جمزأة أن أاب حمذورة كانت له قصة يف مقدم رأسه إذا
 هللا صلى هللا عليه وسلم مسح عليها بيده فلم أكن ألحلقها حىت أموت فلم حيلقها حىت مات 

 
[ أخربين جعفر بن حممد بن نصري اخللدي ثنا حممد بن علي بن زيد املكي ثنا حممد بن معاوية ثنا اهلذيل  6182] 

ل مسعت بن أيب حمذورة حيدث عن أبيه رضى هللا تعاىل عنه قال جعل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لبين بن بالل قا
 عبد املطلب السقاية ولبين عبد الدار احلجابة وجعل األذان لنا وملوالينا 

 
ا خالد بن [ حدثنا أبو أمحد بكر بن حممد بن محدان الصرييف مبرو ثنا عبد الصمد بن الفضل البلخي ثن 6183] 

عبد الرمحن ثنا كامل بن العالء عن أيب صاحل عن أيب هريرة رضى هللا تعاىل عنه قال أمر رسول هللا صلى هللا عليه 
 وسلم أاب حمذورة أن يشفع األذان ويوتر اإلقامة 

 
يج أخربين عبد [ أخربين أبو احلسني حممد بن أمحد بن متيم احلنظلي ثنا أبو قالبة ثنا أبو عاصم أنبأ بن جر  6184] 

العزيز بن عبد امللك بن أيب حمذورة أن عبد هللا بن حمرييز أخربه وكان يتيما يف حجر أيب حمذورة بن معري حىت جهزه إىل 
 الشام 

 
[ أخربين حممد بن إمساعيل املقري ثنا أبو العباس الثقفي ثنا حممد بن رافع ثنا عبد الرزاق أنبأ بن جريج قال  6185] 

 يقولون عن بن أيب مليكة قال أذن مؤذن معاوية فاحتمله أبو حمذورة فألقاه يف زمزم  مسعت أصحابنا
 

 ذكر أيب أسيد الساعدي رضى هللا تعاىل عنه 
[ أخربان أبو جعفر البغدادي ثنا أبو عالثة ثنا أيب ثنا بن هليعة ثنا أبو األسود عن عروة قال اسم أيب أسيد  6186] 

 الساعدي مالك بن ربيعة 
 

[ حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن عبد اجلبار ثنا يونس بن احلسني عن بن إسحاق قال أبو  6187] 



 أسيد مالك بن ربيعة بن البدن بن عامر بن عمرو بن عوف بن حارثة بن عمرو بن اخلزرج بن ساعدة 
 

احلريب ثنا احلسني بن علي بن يزيد [ حدثين أبو بكر حممد بن أمحد بن ابلويه ثنا إبراهيم بن إسحاق  6188] 
الصدائي ثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد ثنا أيب عن حممد بن إسحاق عن عبد هللا بن أيب بكر عن بعض بين ساعدة 

 عن أيب أسيد مالك بن ربيعة وكان قد شهد بدرا مث ذهب بصره بعد 
 

ارم أبو النعمان ثنا محاد بن زيد عن يزيد بن [ حدثنا علي بن محشاذ العدل ثنا علي بن عبد العزيز ثنا ع 6189] 
حازم عن سليمان بن يسار أن أاب أسيد الساعدي أصيب ببصره قبل قتل عثمان رضى هللا تعاىل عنه فقال احلمد هلل 

 الذي متعين ببصري يف حياة النيب صلى هللا عليه وسلم فلما أراد هللا الفتنة يف عباده كف بصري عنها 
 

الشيخ أبو بكر بن ابلويه ثنا إبراهيم بن إسحاق احلريب ثنا مصعب بن عبد هللا قال يف السنة [ حدثنا  6190] 
اجلماعة سنة أربعني مات أبو أسيد مالك بن ربيعة بن عامر بن عوف بن اخلزرج بن ساعدة وهو آخر من مات من 

 هللا عليه وسلم على نسائه أهل بدر وكان ممن أبصر املالئكة يوم بدر فكف بصره فكان أمني رسول هللا صلى 
 

[ أخربين عبد هللا بن غامن الصيدالين ثنا حممد بن إبراهيم العبدي ثنا حيىي بن بكري قال تويف أبو أسيد  6191] 
 الساعدي سنة ستني وهو بن اثنتني وتسعني سنة 

 
بن عمر حدثين أيب عن  [ حدثنا أبو عبد األصبهاين ثنا احلسن بن اجلهم ثنا احلسني بن الفرج ثنا حممد 6192] 

العباس بن سهل بن سعد الساعدي قال رأيت أاب أسيد الساعدي بعد أن ذهب بصره قصريا دحداحا أبيض الرأس 
واللحية ورأيت رأسه كثري الشعر ومات أبو أسيد ابملدينة سنة ستني وهو بن مثان وتسعني سنة وهو آخر من مات من 

 أهل بدر 
 

مد بن يعقوب أنبأ حممد بن عبد هللا بن عبد احلكم أنبأ بن وهب أخربين بن أيب [ حدثنا أبو العباس حم 6193] 
ذئب وأنس بن عياض عن جعفر بن حممد عن أبيه أن أاب أسيد األنصاري قدم بسيب من البحرين فصفوا فقام رسول 

ين عبس فقال رسول هللا هللا صلى هللا عليه وسلم فنظر إليهم فإذا امرأة تبكي فقال ما يبكيك فقالت بيع ابين يف ب
 صلى هللا عليه وسلم أليب أسيد لرتكنب فلتجيئن به فركب أبو أسيد فجاء به هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه 

 
[ حدثنا حيىي بن منصور القاضي إمالء ثنا أبو عبد هللا البوشنجي ثنا حيىي بن بكري ثنا بن هليعة عن عمارة  6194] 

أن فتية سألوا أاب أسيد الساعدي عن ختيري رسول هللا صلى هللا عليه وسلم األنصار فقال  بن غزية عن أبيه أنه حدث
مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول خري قبائل األنصار دور بين النجار مث بين عبد األشهل مث بين احلارث بن 

 ال غري احلق لبدأت بفخذي بنو ساعدة اخلزرج مث بين ساعدة ويف كل دور األنصار خري قال أبو أسيد لو كنت قاب
 

 ذكر بالل بن احلارث املزين رضى هللا تعاىل عنه 



[ أخربان أبو عبد هللا حممد املزين أن بالل املزين صاحب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هو بالل بن  6195] 
 ن مزينة احلارث بن مازن بن صبيح بن خالوة بن ثعلبة بن ثور بن هدمة بن الطم بن عمرو ب

 
[ حدثين حممد بن صاحل بن هانئ ثنا إبراهيم بن إسحاق األمناطي قال مسعت هارون بن عبد هللا يقول بالل  6196] 

 بن احلارث املزين يكىن أاب عبد الرمحن 
 

ملزين [ أخربان الشيخ أبو بكر ثنا إمساعيل بن قتيبة ثنا حممد بن عبد هللا بن منري قال مات بالل بن احلارث ا 6197] 
 سنة ستني 

 
[ حدثنا أبو عبد هللا األصبهاين ثنا احلسن بن اجلهم ثنا احلسني بن الفرج ثنا حممد بن عمر قال كان بالل  6198] 

بن احلارث املزين أحد من حيمل لواء من ألوية الثالثة اليت عقدها هلم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يوم فتح مكة 
محن وكان يسكن جبلي مزينة األشعر واألجرد وأييت املدينة كثريا وتويف سنة ستني وهو وكان بالل يكىن أاب عبد الر 

 يومئذ بن مثانني سنة 
 

[ أخربان عبد هللا بن جعفر بن درستويه الفارسي ثنا يعقوب بن سفيان الفارسي ثنا عبد العزيز بن عبد هللا  6199] 
 بن بالل بن احلارث عن أبيهما عن جدمها بالل بن احلارث األويسي ثنا محيد بن صاحل عن احلارث وبالل ابين حيىي

املزين قال إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أقطعه القطيعة وكتب له هذا ما أعطى حممد رسول هللا صلى هللا عليه 
س وسلم بالل بن احلارث أعطاه معادن القبلية غوريها وجلسيها واجلشيمة وذات النصب وحيث يصلح الذرع من قد

 إن كان ضاراي وكتب معاوية 
 

[ حدثنا الشيخ أبو بكر بن إسحاق أنبأ علي بن عبد العزيز ثنا التغليب ثنا عبد العزيز بن حممد بن عمرو  6200] 
عن أبيه عن جده عن بالل بن احلارث رضى هللا تعاىل عنه عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال املسلم من سلم 

 املسلمون من لسانه ويده 
 

[ أخربين إمساعيل بن علي احلطيب ببغداد ثنا حممد بن العباس املؤدب ثنا سريج بن النعمان اجلوهري أنبأ  6201] 
عبد العزيز بن حممد الدراوردي حدثين ربيعة بن أيب عبد الرمحن عن احلارث بن بالل بن احلارث املزين عن أبيه قال 

مة قال بل لنا خاصة وإبسناده عن بالل بن احلارث املزين رضى قلت اي رسول هللا فسخ احلج لنا خاصة أم للناس عا
 هللا تعاىل عنه أن النيب صلى هللا عليه وسلم قضى ابليمني مع الشاهد 

 
 ذكر صفوان بن املعطل السلمي رضى هللا تعاىل عنه 

يفة بن خياط قال [ أخربين أبو سعيد أمحد بن يعقوب الثقفي الزاهد ثنا موسى بن زكراي التسرتي ثنا خل 6202] 
صفوان بن املعطل بن رحضة بن خزاعي بن حمارب بن مرة بن هالل بن فاجل بن ذكوان بن ثعلبة بن هبتة بن سليم وله 

 دار ابلبصرة يف سكة املربد تويف ابجلزيرة بناحية مششاط وقربه هناك 



 
الفرج ثنا حممد بن عمر قال وكان [ حدثنا أبو عبد هللا األصبهاين ثنا احلسن بن اجلهم ثنا احلسني بن  6203] 

صفوان بن املعطل يكىن أاب عمرو وأسلم قبل غزوة املريسيع وشهدها مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وشهد مع 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بعدها اخلندق واملشاهد كلها وكان مع كرز بن جابر الفهري يف طلب العرنيني الذين 

 ل هللا صلى هللا عليه وسلم بذي اجلدر ومات صفوان بن املعطل بشمشاط سنة ستني أغاروا على لقاح رسو 
 

[ حدثنا الشيخ أبو بكر بن إسحاق أنبأ يوسف بن يعقوب القاضي ثنا حممد بن أيب بكر املقدمي ثنا محيد  6204] 
رسول هللا صلى هللا عليه بن األسود ثنا الضحاك بن عثمان عن سعيد املقربي عن صفوان بن املعطل السلمي أنه سأل 

وسلم فقال اي نيب هللا إين سائلك عن أمر أنت به عامل وأان به جاهل قال ما هو قال هل من ساعات الليل والنهار من 
ساعة تكره فيها الصالة قال فإذا صليت الصبح فدع الصالة حىت تطلع الشمس فإهنا تطلع لقرين شيطان مث صل 

مس على رأسك كالرمح فإذا كانت على رأسك كالرمح فدع الصالة فإهنا الساعة فالصالة متقبلة حىت تستوي الش
اليت تسجر فيها جهنم وتفتح فيها أبواهبا حىت تزيغ الشمس فإذا زاغت فالصالة حمضورة متقبلة حىت تصلي العصر مث 

 دع الصالة حىت تغرب الشمس صحيح اإلسناد ومل خيرجاه 
 

نصور العدل ثنا عمر بن حفص السدوسي ثنا سعيد بن سليمان الواسطي ثنا [ حدثنا عمرو بن حممد بن م 6205] 
إمساعيل بن عياش ثنا أبو وهب عن مكحول عن صفوان بن املعطل قال بعثين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أاندي 

 أن ال تنتبذوا يف اجلرة 
 

ن إسحاق القاضي ثنا إمساعيل بن أيب أويس [ أخربان أبو بكر أمحد بن سلمان الفقيه ببغداد ثنا إمساعيل ب 6206] 
حدثين أيب عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضى هللا تعاىل عنها قالت وقعد صفوان بن املعطل حلسان بن 

 اثبت فضربه وقال صفوان حني ضربه 
 تلق ذابب السيف مين فإنين غالم 

 إذا هوجيت لست بشاعر 
 ولكنين أمحي محاي وأشتفي 

الرامي الرباء الطواهر قالت عائشة رضى هللا تعاىل عنها وفر صفوان وجاء حسان يستعدي عند رسول هللا من الباهت 
صلى هللا عليه وسلم فسأله رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن يهب منه ضربة صفوان إايه فوهبها لرسول هللا صلى 

خنل عظيم وجارية رومية تدعى سريين فباع حسان هللا عليه وسلم فعوضه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حائطا من 
 احلائط من معاوية بن أيب سفيان يف واليته مبال عظيم هذا حديث صحيح على شرط مسلم ومل خيرجاه 

 
[ حدثنا علي بن محشاذ العدل ثنا حممد بن بشر بن مطر ثنا أبو هريرة حممد بن فراس الصرييف ثنا سامل بن  6207] 

ان حدثين سالم أبو عيسى ثنا صفوان بن املعطل السلمي قال خرجنا حجاجا فلما كنا ابلعرج إذا قتيبة ثنا عمر بن سن
حنن حبية تضطرب فلم تلبث أن ماتت فأخرج هلا رجل منا خرقة من عيبته له فلفها فيها وغيبها يف األرض فدفنها مث 

و بن جابر فقلنا ما نعرف عمرو بن قدمنا مكة فإان لباملسجد احلرام إذ وقف علينا شخص فقال أيكم صاحب عمر 



جابر قال أيكم صاحب اجلان قالوا هذا قال أما أنه جزاك هللا خريا أما أنه قد كان آخر التسعة موات الذين أتوا رسول 
 هللا صلى هللا عليه وسلم يستمعون القرآن 

 
 ذكر محزة بن عمرو األسلمي رضى هللا تعاىل عنه 

بن هانئ ثنا الفضل بن حممد الشعراين ثنا إبراهيم بن محزة الزبريي ثنا سفيان بن [ أخربين حممد بن صاحل  6208] 
محزة األسلمي عن كثري بن زيد عن حممد بن محزة بن عمرو األسلمي عن أبيه محزة بن عمرو قال كان بدؤ طعام 

علي فصنعت طعام أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على يدي أصحابه هذه الليلة وهذه الليلة قال فدار 
أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فذهبت به إليه قال سفيان بن محزة وكان محزة بن عمرو األسلمي يكىن أاب 

 حممد مات سنة إحدى وستني وهو بن إحدى وسبعني سنة 
 

مد بن عمر عن [ حدثنا أبو عبد هللا األصبهاين ثنا حممد بن عبد هللا بن رستة ثنا سفيان بن داود ثنا حم 6209] 
 أسامة بن زيد عن حممد بن محزة األسلمي أن محزة كان يكىن أاب حممد ومات سنة إحدى وستني 

 
 ذكر عبد هللا بن زيد بن عاصم األنصاري رضى هللا تعاىل عنه 

عزيز بن [ أخربان أبو عبد هللا حممد بن عبد هللا األصبهاين الزاهد ثنا حممد بن إمساعيل السلمي ثنا عبد ال 6210] 
عبد هللا األويسي ثنا عبد العزيز بن حممد الدراوردي عن عمرو بن حيىي عن عباد بن متيم أن عبد هللا بن زيد بن عاصم 

 قتل يوم احلرة 
 

[ حدثنا أبو عبد هللا األصبهاين ثنا احلسن بن اجلهم ثنا احلسني بن الفرج ثنا حممد بن عمر قال عبد هللا بن  6211] 
عمرو بن عوف بن مبذول بن عمرو بن غنيم بن مازن بن النجار وأمه عمارة وامسها نسيبة بنت   زيد بن عاصم بن

كعب بن عمرو بن عوف بن مبذول شهد أحدا واخلندق واملشاهد كلها مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو عم 
عبد هللا بن زيد يوم احلرة وكان آخر عباد بن متيم وكان عبد هللا بن زيد فيمن قتل مسيلمة الكذاب يوم اليمامة وقتل 

 ذي احلجة من سنة ثالث وستني يف إمارة يزيد بن معاوية 
 

[ حدثين أبو بكر حممد بن أمحد بن ابلويه ثنا حممد بن شاذان اجلوهري ثنا معلى بن منصور ثنا أبو أويس  6212] 
 كان شهد بدرا   عن عبد هللا بن أيب بكر عن عباد بن متيم عن عمه عبد هللا بن زيد أنه

 
[ حدثنا حممد بن صاحل بن هانئ ثنا أمحد بن سلمة حدثين إسحاق بن إبراهيم احلنظلي قال عبد هللا بن  6213] 

 زيد بن عاصم هو خزرجي من بين مازن بن النجار وهو قاتل مسيلمة 
 

ال مسعت أيب يقول عبد [ أخربين حممد بن يوسف املؤذن ثنا حممد بن عمران ثنا أمحد بن زهري بن حرب ق 6214] 
 هللا بن زيد يكىن أاب حممد 

 



[ حدثنا علي بن محشاذ العدل ثنا حممد بن غالب ثنا أمحد بن إسحاق احلضرمي ثنا وهيب ثنا عمرو بن  6215] 
حيىي عن عباد بن متيم قال ملا كان زمن احلرة جاء رجل إىل عبد هللا بن زيد فقال هذا بن حنظلة يبايع الناس على 

ت فقال ال أابيع على هذا أحدا بعد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وسلم هذا حديث صحيح على شرط املو 
 الشيخني ومل خيرجاه 

 
 ذكر ربيعة بن كعب األسلمي رضى هللا تعاىل عنه 

ة بن  [ حدثنا أبو عبد هللا األصبهاين ثنا احلسن بن اجلهم ثنا احلسني بن الفرج ثنا حممد بن عمر قال ربيع 6216] 
كعب األسلمي أسلم وصحب النيب صلى هللا عليه وسلم قدميا من أهل الصفة وكان خيدم رسول هللا صلى هللا عليه 
وسلم ومل يزل ربيعة بن كعب يلزم النيب صلى هللا عليه وسلم ابملدينة ويغزو معه حىت قبض فخرج ربيعة من املدينة 

ي ربيعة إىل أايم احلرة فهلك فيها وكانت احلرة يف ذي احلجة سنة فنزل بئر بالد أسلم وهي على بريد من املدينة وبق
 ثالث وستني 

 
[ حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق الصغاين ثنا عفان ثنا املبارك بن فضالة قال  6217] 

رسول هللا صلى هللا عليه حدثين أبو عمران اجلوين حدثين ربيعة بن كعب األسلمي رضى هللا تعاىل عنه قال كنت أخدم 
 وسلم فقال يل اي ربيعة أال تزوج فقلت ال وهللا ما أريد أن أتزوج 

 
 ذكر معاذ بن احلارث القاري 

[ أخربين إمساعيل بن حممد بن الفضل الشعراين ثنا جدي ثنا إبراهيم بن املنذر احلزامي قال معاذ بن  6218] 
رث بن احلباب بن األرقم بن عوف بن مالك بن النجار وهو معاذ القاري احلارث القاري من بين النجار يكىن أاب احلا

 يكىن أاب احلارث قتل يوم احلرة يف ذي احلجة سنة ثالث وستني رضى هللا تعاىل عنه 
 

 ذكر معقل بن سنان األشجعي رضى هللا تعاىل عنه 
ي يقول مسعت حيىي بن معني يقول [ مسعت أاب العباس حممد بن يعقوب يقول مسعت العباس بن حممد الدور  6219] 

 معقل بن سنان األشجعي شهد الفتح مع النيب صلى هللا عليه وسلم وقتل يوم احلرة سنة ثالث وستني 
 

[ حدثنا أبو عبد هللا األصبهاين ثنا احلسن بن اجلهم ثنا احلسني بن الفرج ثنا حممد بن عمر قال كان معقل  6220] 
يان بن سبيع بن بكر بن أشجع شهد الفتح مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بن سنان بن مطهر بن عركي بن فت

فحدثين أبو عبد الرمحن بن عثمان بن زايد األشجعي عن أبيه قال كان معقل بن سنان األشجعي قد صحب النيب 
عتبة بن أيب سفيان  صلى هللا عليه وسلم ومحل لواء قومه يوم الفتح وكان شااب طراي وبقي بعد ذلك حىت بعثه الوليد بن

وكان على املدينة فاجتمع معقل بن سنان ومسلم بن عقبة الذي يعرف مبسرف فقال معقل ملسرف وقد كان آنسه 
وحادثه إىل أن ذكر معقل يزيد بن معاوية فقال معقل إين خرجت كرها لبيعة هذا الرجل وقد كان من القضاء والقدر 

رم مث انل منه وذكر خصاال كانت فيه مث قال ملسرف أحببت أن أصنع خروجي إليه هو رجل يشرب اخلمر ويزين ابحل
ذلك عندك فقال مسرف أما أن أذكر ذلك ألمري املؤمنني يومي هذا فال وهللا ال أفعل ولكن هلل علي عهد وميثاق ال 



م احلرة وكان متكنين يداي منك ويل عليك مقدرة إال ضربت الذي فيه عيناك فلما قدم مسرف املدينة وأوقع هبم أاي
معقل بن سنان يومئذ صاحب املهاجرين فأتى به مسرف مأسورا فقال له اي معقل بن سنان أعطشت قال نعم أصلح 
هللا األمري قال خوضوا له مشربة بلور قال فخاضوها له فقال أشربت ورويت قال نعم قال أما وهللا ال تشتهي بعدها 

قام إليه فقتله صربا وكانت احلرة يف ذي احلجة سنة ثالث وستني فقال مبا يفرح اي نوفل بن مساحق قم فاضرب عنقه ف
 شاعر األنصار أال تلكم األنصار تنعي سراهتا وأشجع تنعي معقل بن سنان 

 
 ذكر األشعث بن قيس الكندي رضى هللا تعاىل عنه 

مد بن عبد هللا بن منري قاال مات [ أخربان الشيخ أبو بكر أنبأ إمساعيل بن قتيبة ثنا أبو بكر بن أيب شيبة وحم 6221] 
أبو حممد األشعث بن قيس الكندي من بين احلارث بن معاوية ابلكوفة واحلسن بن علي هبا بعد صلح معاوية إايه 

 فصلى عليه احلسن بن علي رضى هللا تعاىل عنهما 
 

دة بن محيد حدثين [ حدثنا علي بن عيسى ثنا احلسني بن حممد بن زايد ثنا حممود بن خداش ثنا عب 6222] 
إمساعيل بن أيب خالد عن حفص بن جابر قال ملا مات األشعث بن قيس قال احلسن بن علي إذا غسلتموه فال 

 هتيجوه حىت أتتوين به قال فأيت به فدعا حبنوط فوضأ به يديه ووجهه ورجليه مث قال ادرجوا 
 

 ذكر املسور بن خمرمة الزهري رضى هللا تعاىل عنه 
نا أمحد بن يعقوب الثقفي ثنا موسى بن زكراي التسرتي ثنا خليفة بن خياط قال املسور بن خمرمة بن [ حدث 6223] 

 نوفل بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة أمه عاتكة بنت عوف أخت عبد الرمحن بن عوف 
 

سعد ثنا أيب [ حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا العباس بن حممد الدوري ثنا يعقوب بن إبراهيم بن  6224] 
عن الوليد بن كثري حدثين حممد بن عمرو بن حلحلة الديلي أن بن شهاب حدثه أن علي بن احلسني حدثه أهنم حني 

قدموا املدينة من عند يزيد بن معاوية بعد مقتل احلسني بن علي رضوان هللا وسالمه عليهما لقيه املسور بن خمرمة 
على منربه وأان يومئذ حمتلم هذا حديث صحيح على شرط الشيخني ومل  فقال مسعت النيب صلى هللا عليه وسلم خيطب

 خيرجاه 
 

[ حدثنا أمحد بن يعقوب الثقفي ثنا موسى بن زكراي ثنا خليفة بن خياط قال مات املسور بن خمرمة مبكة  6225] 
مث مات وصلى عليه سنة أربع وستني ويقال إنه مات ابحلجون أصابه حجر املنجنيق وهو يف احلجر مبكة فمكث مخسا 

 عبد هللا بن الزبري وهو بن مثان وستني سنة 
 

[ أخربين خملد بن جعفر ثنا حممد بن جرير قال ولد املسور بن خمرمة مبكة بعد اهلجرة بسنتني وتويف هلالل  6226] 
ثالث وسبعني شهر ربيع اآلخر سنة أربع وستني وكان حيىي بن معني فيما حدثت عنه يقول مات املسور بن خمرمة سنة 

 وهذا غلط من القول 
 



[ حدثنا أبو احلسني حممد بن عبد هللا بن زكراي الفقيه ثنا زكراي بن حيىي الساجي ثنا عبد العزيز بن حممد بن  6227] 
احلسن بن زابلة املخزومي حدثين أبو بكر بن عبد هللا بن جعفر املخزومي حدثين أخي املسور بن عبد هللا عن أبيه قال 

أم بكر بنت املسور بن خمرمة عن أبيها رضى هللا تعاىل عنهما قال أطعمين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مترا  حدثتين
 يف طبق ليس يب من برنيكم هذا وتويف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأان بن إحدى عشرة سنة 

 
سلم بن إبراهيم ثنا حامت بن وردان ثنا [ أخربان الشيخ أبو بكر بن إسحاق أان علي بن عبد العزيز ثنا م 6228] 

أيوب عن بن أيب مليكة عن املسور بن خمرمة رضى هللا تعاىل عنه قال قدمت على النيب صلى هللا عليه وسلم أقبية 
فقسمها بني أصحابه فقال يل أيب انطلق بنا إليه فإنه أتته أقبية فتكلم أيب على الباب فعرف رسول هللا صلى هللا عليه 

وته فخرج ومعه قباء فجعل يقول خبأت هذا لك خبأت هذا لك هذا احلديث خمرج يف كتاب مسلم وإمنا وسلم ص
 أعدته ليعلم أنه كان أييت مع أبيه النيب صلى هللا عليه وسلم وقد حفظ املسور خطب النيب صلى هللا عليه وسلم 

 
اطي ثنا عبد الرمحن بن املبارك ثنا عبد [ كما حدثناه علي بن محشاذ العدل ثنا العباس بن الفضل األسف 6229] 

الوارث بن سعيد عن شعبة عن بن جريج عن حممد بن قيس عن املسور بن خمرمة قال خطبنا رسول هللا صلى هللا عليه 
وسلم بعرفات فحمد هللا وأثىن عليه مث قال أما بعد فإن أهل الشرك واألواثن كانوا يدفعون من هذا املوضع إذا كانت 

رؤوس اجلبال كأهنا عمائم الرجال يف وجوهها وإان ندفع بعد أن تغيب وكانوا يدفعون من املشعر احلرام  الشمس على
إذا كانت الشمس منبسطة هذا حديث صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه قد صح وثبت مبا ذكرته مساع املسور 

 نا أنه ممن له رواية بال مساع بن خمرمة من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ال كما يتومهه رعاع أصحاب
 

 ذكر الضحاك بن قيس األكرب رضى هللا تعاىل عنه 
[ حدثين أبو بكر حممد بن أمحد بن ابلويه ثنا إبراهيم بن إسحاق احلريب ثنا مصعب بن عبد هللا الزبريي  6230] 

ن فهر وأمه أميمة بنت قال الضحاك بن قيس بن خالد بن وهب بن ثعلبة بن واثلة بن عمرو بن سنان بن حمارب ب
 ربيعة من كنانة وهي أيضا أم أخته فاطمة بنت قيس أخت الضحاك بن قيس مها ألب وأم 

 
[ أخربين أمحد بن يعقوب الثقفي ثنا موسى بن زكراي التسرتي ثنا شباب العصفري ثنا الوليد بن هشام  6231] 

ايد الشام وقد ابيع أهل الشام عبد هللا بن الزبري ما القحذمي عن أبيه عن جده وأيب اليقظان وغريمها قالوا قدم بن ز 
خال أهل اجلابية فبايع بن زايد ومن هناك كان من بين أمية ومواليهم مروان بن احلكم ومن بعده خلالد بن يزيد بن 
معاوية وذلك للنصف من ذي القعدة سنة أربع وستني مث سار إىل الضحاك بن قيس فالتقوا مبرج راهط فاقتتلوا 

رين يوما مث كانت اهلزمية على الضحاك بن قيس وأصحابه وذلك يف ذي احلجة من سنة أربع وستني فقتل الضحاك عش
 بن قيس وانس كثري من قيس 

 
[ فحدثنا أبو عبد هللا األصبهاين ثنا احلسن بن اجلهم ثنا احلسني بن الفرج ثنا حممد بن عمر قال كان  6232] 

أنيس قبض رسول هللا صلى هللا عليه وسلم والضحاك غالم مل يبلغ فأخربين خملد بن الضحاك بن قيس األكرب يكىن أاب 
جعفر ثنا حممد بن جرير قال زعم الواقدي أن الضحاك بن قيس مل يسمع من النيب صلى هللا عليه وسلم فنقول وابهلل 



صلى هللا عليه وسلم  التوفيق أن الصواب قول أيب جعفر حممد بن جرير رمحه هللا فقد صحت له عن رسول هللا
 رواايت ذكر فيها مساعه من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

 
[ ما حدثناه أبو جعفر حممد بن صاحل بن هانئ من أصل كتابه ثنا أبو حممد الفضل بن حممد البيهقي ثنا  6233] 

ن أيب سفيان حدثين سنيد بن داود املصيصي ثنا حجاج بن حممد عن بن جريج حدثين حممد بن طلحة عن معاوية ب
 الضحاك بن قيس وهو عدل مرضي أنه مسع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول ال يزال وال من قريش ومنها 

 
[ ما حدثناه الشيخ أبو حممد املزين إمالء ثنا أبو خليفة القاضي ثنا أمحد بن حيىي بن محيد الطويل ثنا محاد  6234] 

ن الضحاك بن قيس كتب إىل قيس بن اهليثم حيث مات يزيد بن معاوية سالم بن سلمة عن علي بن زيد عن احلسن أ
عليك أما بعد فإين مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول إن بني يدي الساعة فتنا كقطع الدخان ميوت منها 

يها أقوام دينهم قلب الرجل كما ميوت بدنه يصبح الرجل فيها مؤمنا وميسي كافرا وميسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع ف
 بعرض من الدنيا قليل وأن يزيد قد مات وأنتم إخواننا وأشقاؤان ومنها 

 
[ ما أخربانه علي بن محشاذ العدل ثنا العباس بن الفضل األسفاطي ثنا أبو الوليد الطيالسي ثنا محاد بن  6235] 

ري قال مسعت أاب سعيد الضحاك بن قيس سلمة أنبأ سعيد بن إايس اجلريري عن أيب العالء يزيد بن عبد هللا بن الشخ
الفهري يقول مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول إذا أتى الرجل القوم فقالوا مرحبا فمرحبا به يوم يلقى ربه 

 وإذا أتى الرجل القوم فقالوا له قحطا فقحطا له يوم القيامة ومنها 
 

ا هالل بن العالء الرقي ثنا أيب ثنا عبيد هللا بن عمرو عن زيد [ ما حدثناه أمحد بن سلمان الفقيه ببغداد ثن 6236] 
بن أيب أنيسة عن عبد امللك بن عمري عن الضحاك بن قيس قال كانت ابملدينة امرأة ختفض النساء يقال هلا أم عطية 

 فقال هلا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اخفضي وال تنهكي فإنه أنضر للوجه وأحظى عند الزوج 
 

 عبد هللا بن عمرو بن العاص بن وائل السهمي رضى هللا تعاىل عنه ذكر 
[ حدثنا أبو عبد هللا األصبهاين ثنا احلسن بن اجلهم ثنا احلسني بن الفرج ثنا حممد بن عمر قال عبد هللا بن  6237] 

مرو قبل أبيه عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد بن سهم بن عمرو بن هصيص بن كعب أسلم عبد هللا بن ع
وكان مما ذكر رجال طواال أمحر عظيم الساقني أبيض الرأس واللحية وكان قد عمي يف آخر عمره تويف عبد هللا بن 

 عمرو ابلشام سنة مخس وستني وهو يومئذ بن اثنتني وسبعني سنة وكان يكىن أاب حممد 
 

ة بن خياط قال وكانت وفاة أيب حممد عبد [ فحدثين أمحد بن يعقوب الثقفي ثنا موسى بن زكراي ثنا خليف 6238] 
هللا بن عمرو بن العاص وأمه ريطة بنت منبه بن احلجاج بن عامر بن حذيفة بن سعد بن سهم سنة مخس وستني وكان 

 خيضب ابلسواد وكان عمرو بن العاص أكرب من ابنه ابثنيت عشرة سنة 
 

ثنا داود بن رشيد ثنا إمساعيل بن عياش حدثين سامل  [ حدثين أبو علي احلافظ ثنا اهليثم بن خلف الدوري 6239] 



بن عبد هللا الكالعي عن أيب عبد هللا القرشي قال دخل عبد هللا بن عمر على عبد هللا بن عمرو وقد سود حليته فقال 
يخا عبد هللا بن عمر السالم عليك أيها الشويب فقال له بن عمرو أما تعرفين اي أاب عبد الرمحن قال بلى أعرفك ش

فأنت اليوم شاب إين مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول الصفرة خضاب املؤمن واحلمرة خضاب املسلم 
 والسواد خضاب الكافر 

 
[ حدثنا أبو علي احلافظ أان إمساعيل بن احلسن العالف مبصر ثنا أمحد بن صاحل ثنا بن وهب أخربين محيد  6240] 

 بد الرمحن احلبلي يقول جاء ثالثة نفر إىل عبد هللا بن عمرو فقالوا اي أاب حممد بن هانئ أبو هانئ أنه مسع أاب ع
 

[ حدثين أبو بكر حممد بن أمحد بن ابلويه ثنا إبراهيم بن إسحاق احلريب ثنا مصعب بن عبد هللا الزبريي  6241] 
بن سعد بن سهم بن عمرو بن قال عبد هللا بن عمرو بن العاص أمه ريطة بنت منبه بن احلجاج بن عامر بن حذيفة 

 هصيص بن كعب بن لؤي 
 

[ حدثنا علي بن محشاذ العدل ثنا بشر بن موسى ثنا احلميدي ثنا سفيان عن داود بن شابور عن جماهد  6242] 
عن عبد هللا بن عمرو رضى هللا تعاىل عنهما عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال خذوا القرآن من أربعة رجلني من 

ورجلني من األنصار من عبد هللا بن مسعود وسامل موىل أيب حذيفة وأيب بن كعب ومعاذ بن جبل وقال  املهاجرين
 وخص عبد هللا بن مسعود بكلمة هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه 

 
ك بن [ أخربين عبد هللا بن احلسني القاضي مبرو ثنا احلارث بن أيب أسامة ثنا يزيد بن هارون أنبأ عبد املل 6243] 

قدامة اجلمحي حدثين عمرو بن شعيب ابلشام عن أبيه عن جده قال كانت أم عبد هللا بن عمرو ريطة بنت منبه بن 
احلجاج تلطف برسول هللا صلى هللا عليه وسلم فأاتها ذات يوم فقال كيف أنت اي أم عبد هللا قالت خبري وعبد هللا 

اتل قال اي أبتاه أأتمرين أن أخرج فأقاتل وقد كان من عهد رسول رجل قد ترك الدنيا قال له أبوه يوم صفني أخرج فق
هللا صلى هللا عليه وسلم ما قد مسعت قال أنشدك ابهلل أتعلم أن ما كان من عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إليك 

ل فخرج يقاتل أنه أخذ بيدك فوضعها يف يدي فقال أطع أابك عمرو بن العاص قال نعم قال فإين آمرك أن تقاتل قا
 فلما وضعت احلرب قال عبد هللا 
 لو شهدت مجل مقامي ومشهدي 
 بصفني يوما شاب منها الذوائب 

 عشية جاء أهل العراق كأهنم 
 سحاب ربيع زعزعته اجلنائب 

 إذا قلت قد ولوا سراعا ثبتت لنا 
 كتائب منهم وأرجحنت كتائب 

 فقالوا لنا إان نرى أن تبايعوا 
 ى أن تضاربوا عليا فقلنا بل نر 

 



[ حدثين الشيخ أبو بكر بن إسحاق أنبأ أمحد بن إبراهيم بن ملحان ثنا حيىي بن بكري حدثين الليث بن  6244] 
خالد بن يزيد عن سعيد بن أيب هالل عن علي بن حيىي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد هللا بن عمرو رضى هللا 

 عليه وسلم يف غزوة له ففزع الناس فخرجت وعلي سالحي فنظرت إىل تعاىل عنهما قال كنا مع رسول هللا صلى هللا
سامل موىل أيب حذيفة عليه سالحه ميشي وعليه السكينة فقلت ألقتدين هبذا الرجل الصاحل حىت أتى فجلس عند ابب 

س ما هذه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وجلست معه فخرج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مغضبا فقال أيها النا
 اخلفة ما هذا الرتف أعجزمت أن تصنعوا كما صنع هذان الرجالن املؤمنان هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه 

 
[ حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أبو عتبة احلمصي ثنا حممد بن محري أخربين عمرو بن قيس  6245] 

رآه الناس ابتدروه قال وكنت فيمن ابتدر جملسه فقلت من السكوين قال كنت مع والدي حبوارين إذ أقبل رجل فلما 
 هذا الرجل قالوا هذا عبد هللا بن عمرو بن العاص 

 
[ حدثنا أبو عبد هللا حممد بن عبد هللا الصفار ثنا حممد بن مسلم ثنا يزيد بن هارون أان حممد بن إسحاق  6246] 

أأتذن يل فأكتب ما أمسع منك قال نعم قلت يف الرضاء  عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قلت اي رسول هللا
 والغضب قال نعم فإنه ال ينبغي أن أقول عند الرضاء والغضب إال حقا صحيح اإلسناد ومل خيرجاه 

 
[ أخربان عبد هللا بن حممد الصيدالين ثنا إمساعيل بن قتيبة ثنا حيىي بن حيىي أان جرير عن عمارة عن  6247] 

الضيب قال رأى كعب األحبار عبد هللا بن عمرو يفيت الناس فقال من هذا قالوا هذا عبد هللا بن  األخنس بن خليفة
عمرو بن العاص فأرسل إليه رجال من أصحابه قال قل له اي عبد هللا بن عمرو ال تفرت على هللا كذاب فيسحتك بعذاب 

عب قد خاب من افرتى ومل يغضب قال وقد خاب من افرتى قال فأاته الرجل فقال له ذلك قال بن عمر وصدق ك
فأعاد عليه كعب الرجل فقال سله عن احلشر ما هو وعن أرواح املسلمني أين جتتمع وأرواح أهل الشرك أين جتتمع 

فأاته فسأله فقال أما أرواح املسلمني فتجتمع أبرحياء وأما أرواح أهل الشرك فتجتمع بصنعاء وأما أول احلشر فإهنا انر 
 روهنا ليال وال يروهنا هنارا فرجع رسول كعب إليه فأخربه ابلذي قال فقال صدق هذا عامل فسلوه تسوق الناس ي

 
 ذكر أمساء بن حارثة األنصاري رضى هللا تعاىل عنه 

[ حدثنا أبو عبد هللا األصبهاين ثنا احلسن بن اجلهم ثنا احلسني بن الفرج ثنا حممد بن عمر قال أمساء بن  6248] 
 بن عبد هللا بن غياث بن سعد بن عمرو بن عامر بن أفصى موىل بين حارثة  حارثة بن هند

 
[ حدثين سعيد بن عطاء بن أيب مروان عن أبيه عن جده عن أمساء بن حارثة األسلمي رضى هللا تعاىل عنه  6249] 

فصم قلت قد قال دخلت على النيب صلى هللا عليه وسلم يوم عاشوراء فقال أصمت اليوم اي أمساء قلت ال قال 
تغديت اي رسول هللا قال صم ما بقي ومر قومك فليصوموا قال أمساء فأخذت نعلي بيدي فأدخلت رحلي حىت وردت 
على قومي فقلت إن نيب هللا صلى هللا عليه وسلم أيمركم أن تصوموا فقالوا قد تغدينا فقلت إنه قد أمركم أن تصوموا 

 بقية يومكم 
 



وب أنبأ حممد بن إسحاق أخربين أبو يونس حدثين إبراهيم بن املنذر احلزامي قال [ أخربين حممد بن يعق 6250] 
 تويف أمساء بن حارثة سنة ست وستني وهو بن مثانني سنة 

 
[ أخربين الزبري بن عبد الواحد احلافظ إبسرتاابذ ثنا عبدان األهوزي ثنا زيد بن احلريش قال أبو مهام حممد  6251] 

بن إبراهيم عن حممد بن سريين عن أيب هريرة رضى هللا تعاىل عنه قال ما كنت أرى أمساء وهندا بن الزبرقان ثنا يزيد 
 ابين حارثة إال خادمني لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم من طول لزومهما اببه وخدمتهما إايه وكاان حمتاجني 

 
 هند بن حارثة األسلمي رضى هللا تعاىل عنه 

 األصبهاين ثنا احلسن بن اجلهم ثنا احلسني بن الفرج ثنا حممد بن عمر قال هند بن [ حدثنا أبو عبد هللا 6252] 
حارثة األسلمي شهد احلديبية مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ومات هند بن حارثة ابملدينة يف خالفة أمري املؤمنني 

 عليه وسلم وشهدوا بيعة الرضوان وهم علي رضى هللا تعاىل عنه وقيل إهنم مثانية إخوة كلهم صحبوا النيب صلى هللا
 أمساء وهند وخراش وذؤيب ومحران وفضالة وسلمة ومالك بنو حارثة بن سعيد 

 
[ أخربين أبو احلسني حممد بن أمحد بن األصم بقنطرة بردان ثنا أبو قالبة ثنا أبو عاصم ثنا يزيد بن أيب عبد  6253] 

تعاىل عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بعث رجال من أسلم يوم  هللا بن غياث حدثنا سلمة بن األكوع رضى هللا
عاشوراء فقال من أكل وشرب فليتم صومه ومن مل يكن أكل فليصم بقية يومه قد تقدمت الرواية أبن أمساء هو 

 الرسول بذلك وروي أنه هند 
 

يثم ثنا أبو هشام املخزومي ثنا وهيب عن [ أخربانه بكر بن حممد الصرييف مبرو ثنا أبو األحوص حممد بن اهل 6254] 
عبد الرمحن بن حرملة األسلمي عن حيىي بن هند بن حارثة عن أبيه هند بن حارثة رضى هللا تعاىل عنه أن النيب صلى 
هللا عليه وسلم بعثه يوم عاشوراء قال مر قومك فليصوموا هذا اليوم قال أرأيت اي رسول هللا إن وجدهتم قد طعموا 

 موا آخر يومهم هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه قال فليت
 

 ذكر سليمان بن صرد بن اجلون اخلزاعي رضى هللا تعاىل عنه 
[ حدثنا أبو عبد هللا حممد بن أمحد األصبهاين ثنا احلسن بن اجلهم ثنا مصقلة ثنا احلسني بن الفرج ثنا  6255] 

ون وهو عبد العزى بن منقذ بن ربيعة ويكىن أاب مطرف أسلم حممد بن عمر قال سليمان بن صرد بن اجلون بن أيب اجل
وصحب النيب صلى هللا عليه وسلم وكان امسه يسار فلما أسلم مساه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سليمان وكانت له 

ه صفني مث سن عالية وشرف يف قومه ونزل الكوفة حني نزهلا املسلمون وشهد مع أمري املؤمنني علي رضى هللا تعاىل عن
أنه خرج يطلب دم احلسني بن علي رضى هللا تعاىل عنهما وحتت رايته أربعة آالف رجل فقتل سليمان بن صرد يف 

 تلك الوقعة ومحل رأسه إىل مروان بن احلكم وكان سليمان يوم قتل بن ثالث وتسعني سنة 
 

يقول مسعت أاب العباس حممد بن إسحاق  [ مسعت أاب إسحاق إبراهيم بن حممد بن إبراهيم بن حممد بن حيىي 6256] 
يقول مسعت حممد بن إمساعيل البخاري يقول قتل املختار بن أيب عبيد سليمان بن صرد هذا بعد أن قتل سليمان بن 



 صرد عبيد هللا بن زايد 
 

ان بن صرد [ حدثناه حيىي بن منصور القاضي ثنا حممد بن رجاء ثنا علي بن عبد هللا املديين قال قتل سليم 6257] 
 عبيد هللا بن زايد 

 
 ذكر أيب شريح اخلزاعي رضى هللا تعاىل عنه 

[ أخربان الشيخ أبو بكر بن إسحاق أنبأ إمساعيل بن قتيبة ثنا حممد بن عبد هللا بن منري أن أاب شريح كعب  6258] 
 بن عمرو اخلزاعي مات سنة مثان وستني وامسه خمتلف فيه فقد قيل خويلد بن عمرو 

 
 النعمان بن بشري بن سعد األنصاري رضى هللا تعاىل عنه ذكر 

[ حدثين أبو بكر حممد بن أمحد بن ابلويه اجلالب رمحه هللا ثنا إمام عصره ابلعراق إبراهيم بن إسحاق  6259] 
ن احلريب ثنا مصعب بن عبد هللا الزبريي قال النعمان بن بشري بن سعد بن ثعلبة بن خالس بن زيد بن مالك األغر ب

ثعلبة بن كعب بن اخلزرج بن احلارث بن اخلزرج وأمه عمرة بنت رواحة أخت عبد هللا بن رواحة فولد لنعمان عبد هللا 
 وبه كان يكىن أاب عبد هللا 

 
[ حدثنا عبد الرمحن بن عبد العزيز عن عبد هللا بن أيب بكر أن حممد بن عمرو بن حزم قال جلسنا عنده  6260] 

ألنصار بعد قدوم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم املدينة فقال النعمان بن بشري ولد بعد أن قدم فذكر أول مولود من ا
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم املدينة بسنة أو أقل من سنة قال فذكروا عبد هللا بن أيب طلحة فقال لو كانت أم سليم 

 حامال به فولدت بعد أن قدمت املدينة 
 

أبو بكر بن إسحاق أنبأ علي بن عبد العزيز ثنا سليمان بن أمحد قال مسعت أاب مسهر  [ أخربان الشيخ 6261] 
 يقول قتل النعمان بن بشري فيما بني سلمية ومحص قتل غيلة 

 
[ فأخربين قاضي القضاة حممد بن صاحل اهلامشي ثنا علي بن حممد املدايين ثنا يعقوب بن داود الثقفي  6262] 

ا قالوا ملا قتل الضحاك بن قيس مبرج راهط وكان للنصف من ذي احلجة سنة أربع وستني ومسلمة بن حمارب وغريمه
يف خالفة مروان بن احلكم فأراد النعمان بن بشري أن يهرب من محص وكان عامال عليها فخاف ودعا البن الزبري 

ن بشري من رسول هللا فطلبه أهل محص فقتلوه واحتزوا رأسه وقد صحت الرواايت يف الصحيحني بسماع النعمان ب
 صلى هللا عليه وسلم 

 
[ حدثنا عمرو بن حممد بن منصور العدل ثنا عمر بن حفص ثنا عاصم بن علي ثنا املبارك بن فضالة عن  6263] 

احلسن عن النعمان بن بشري رضى هللا تعاىل عنهما قال صحبنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فسمعناه يقول إن بني 
تنا كقطع الليل املظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا وميسي كافرا وميسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع أقوام يدي الساعة ف

خالقهم فيها بعرض من الدنيا يسري قال احلسن وهللا لقد رأيناهم صورا بال عقول أجساما بال أحالم فراش انر وذابن 



 ز طمع يغدون بدرمهني ويروحون بدرمهني يبيع أحدهم دينه بثمن العن
 

 ذكر أيب واقد الليثي رضى هللا تعاىل عنه 
[ أخربين أمحد بن يعقوب الثقفي ثنا موسى بن زكراي التسرتي ثنا خليفة بن خياط قال أبو واقد الليثي امسه  6264] 

 احلارث بن عوف بن أسيد بن جابر بن عبدة مناة بن يشجع بن عامر بن ليث 
 

ثنا احلسن بن اجلهم ثنا احلسني بن الفرج ثنا حممد بن عمر قال أبو واقد  [ فحدثين أبو عبد هللا األصبهاين 6265] 
احلارث بن مالك وأخربين إمساعيل بن حممد بن الفضل ثنا جدي قال مسعت سعيد بن كثري بن عفري يقول أبو واقد 

سالم وكان معه الليثي احلارث بن عوف بن أسيد بن جابر بن عوثرة بن عبد مناة بن يشجع بن عامر وكان قدمي اإل
لواء بين ليث وضمرة وسعد بن بكر يوم الفتح وبقي أبو واقد بعد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم زماان مث خرج إىل 

 مكة فجاور هبا سنة ومات هبا 
 

[ حدثنا أبو عبد هللا األصبهاين ثنا احلسن بن اجلهم ثنا احلسني بن الفرج ثنا حممد بن عمر ثنا بن جريج  6266] 
عبد هللا بن عثمان بن خثيم عن انفع بن سرجس قال عدان الليثي يف مرضه الذي مات فيه ومات فدفناه مبكة يف عن 

مقربة املهاجرين بفخ وإمنا مسيت مقربة املهاجرين ألنه دفن فيها من مات ممن كان أتى املدينة مث حج وجاور فمات 
عبد هللا بن عمر وغريمها ومات أبو واقد الليثي سنة مثان مبكة فكان يدفن يف هذه املقربة منهم أبو واقد الليثي و 

 وستني وهو بن مخس ومثانني سنة 
 

[ حدثنا أبو احلسن أمحد بن حممد بن إمساعيل بن مهران حدثين أيب ثنا هشام بن عمار ثنا عبد هللا بن يزيد  6267] 
واقد الليثي قال كنت جالسا عند  البكري ثنا إسحاق بن حيىي بن طلحة حدثين عمي موسى بن طلحة حدثين أبو

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم متس ركبيت ركبته فأاته آت فالتقم أذنه فتغري وجه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم واثر 
الدم إىل أساريره صلى هللا عليه وسلم مث قال هذا رسول عامر بن الطفيل يتهددين ويتهدد من أيوي إيل وقد كفانيه هللا 

 ل بولد إمساعيل وبين قيلة يعين األنصار عز وج
 

[ حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا احلسن بن علي بن عفان العامري ثنا أبو حيىي احلماين ثنا عبد  6268] 
الرمحن بن أمني عن سعيد بن املسيب أنه مسع أاب واقد الليثي يقول قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إن قوائم 

 ب يف اجلنة منربي روات
 

 ذكر زيد بن األرقم األنصاري رضى هللا تعاىل عنه 
[ حدثين أبو بكر حممد بن أمحد بن ابلويه ثنا إبراهيم بن إسحاق احلريب ثنا مصعب بن عبد هللا الزبريي  6269] 

أاب عمرو  قال زيد بن أرقم بن زيد بن قيس بن النعمان بن مالك بن األغر بن ثعلبة بن كعب بن اخلزرج وكان يكىن
 وتويف ابلكوفة زمن املختار بن أيب عبيد سنة مثان وستني 

 



[ حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن مرزوق ثنا وهب بن جرير ثنا شعبة عن أيب إسحاق  6270] 
 قال قلت لزيد بن أرقم اي أاب عمرو 

 
عزيز ثنا مسلم بن إبراهيم ثنا شعبة عن أيب إسحاق [ أخربان الشيخ أبو بكر بن إسحاق أنبأ علي بن عبد ال 6271] 

قال خرج الناس يستسقون وفيهم زيد بن أرقم ما بيين وبينه إال رجل فقلت له اي أاب عمرو كم غز النيب صلى هللا عليه 
 وسلم قال تسع عشرة قلت فأنت كم غزوت معه قال سبع عشرة هذا حديث صحيح على شرط الشيخني 

 
مد بن علي الشيباين ابلكوفة ثنا أمحد بن حازم الغفاري ثنا أبو نعيم ثنا كامل أبو العالء قال [ أخربين حم 6272] 

مسعت حبيب بن أيب اثبت خيرب عن حيىي بن جعدة عن زيد بن أرقم رضى هللا تعاىل عنه قال خرجنا مع رسول هللا صلى 
ا أتى علينا يوم كان أشد حرا منه فحمد هللا وأثىن هللا عليه وسلم حىت انتهينا إىل غدير خم فأمر بروح فكسح يف يوم م

عليه وقال اي أيها الناس أنه مل يبعث نيب قط إال ما عاش نصف ما عاش الذي كان قبله وإين أوشك أن أدعى فأجيب 
س من وإين اترك فيكم ما لن تضلوا بعده كتاب هللا عز وجل مث قام فأخذ بيد علي رضى هللا تعاىل عنه فقال اي أيها النا

أوىل بكم من أنفسكم قالوا هللا ورسوله أعلم ألست أوىل بكم من أنفسكم قالوا بلى قال من كنت مواله فعلي مواله 
 هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه 

 
 ذكر عبد هللا بن عباس بن عبد املطلب رضى هللا تعاىل عنهما 

جعفر حممد بن صاحل بن هانئ قاال ثنا حيىي بن حممد بن [ أخربان أبو عبد هللا حممد بن يعقوب احلافظ وأبو  6273] 
حيىي الشهيد رضى هللا تعاىل عنه ثنا عبيد هللا بن معاذ العنربي ثنا أيب ثنا شعبة عن أيب إسحاق عن سعيد بن جبري عن 

هيم بن بن عباس رضى هللا تعاىل عنهما قال تويف النيب صلى هللا عليه وسلم وأان بن مخس عشرة وهكذا رواه إبرا
 طهمان وأبو داود الطيالسي والوليد بن خالد عن شعبة أما حديث أيب داود 

 
[ فحدثناه أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن مرزوق ثنا أبو داود ثنا شعبة وأما حديث إبراهيم بن  6274] 

 طهمان 
 

ص بن عبد هللا ثنا إبراهيم بن حممد بن [ فأخربانه حممد بن عبد هللا الشعريي ثنا حمشر بن عصام ثنا حف 6275] 
حيىي ثنا حممد بن إسحاق الثقفي ثنا عباد بن الوليد العنزي ثنا الوليد بن خالد بن األعرايب ثنا شعبة أخربين أبو إسحاق 

قال مسعت سعيد بن جبري حيدث عن بن عباس رضى هللا تعاىل عنهما قال تويف النيب صلى هللا عليه وسلم وأان بن 
 شرة هكذا رواه سعيد بن أيب عروبة وإدريس بن يزيد األودي عن بن إسحاق أما حديث سعيد مخس ع

 
[ فأخربانه أبو عبد هللا حممد بن عبد هللا الزاهد ثنا إمساعيل بن إسحاق القاضي ثنا حممد بن أيب بكر ثنا  6276] 

بن عباس رضى هللا تعاىل عنهما قال  خالد بن احلارث ثنا سعيد بن أيب عروبة عن بن إسحاق عن سعيد بن جبري عن
تويف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأان بن مخس عشرة وقد ختنت قال القاضي رمحه هللا اختلف أبو إسحاق وأبو 

علي سعيد بن جبري يف سن بن عباس ورواية أيب إسحاق أقرب إىل الصواب هذا حديث صحيح على شرط الشيخني 



 ر االختالف يف سنه ومل خيرجاه وهو أوىل من سائ
 

[ حدثين أبو بكر حممد بن أمحد بن ابلويه ثنا إبراهيم بن إسحاق احلريب ثنا مصعب بن عبد هللا قال مات  6277] 
 أبو العباس عبد هللا بن عباس وهو بن إحدى وسبعني سنة وولد يف الشعب قبل اهلجرة بثالث سنني 

 
لي بن عبد العزيز ثنا سليمان بن داود اهلامشي ثنا بن أيب الزاند [ أخربان الشيخ أبو بكر بن إسحاق أان ع 6278] 

عن القاسم بن حممد بن عبد هللا بن عباس رضى هللا تعاىل عنهما قال كان يكىن أاب العباس قال علي وحدثنا حجاج ثنا 
 شعبة عن أيب نوفل قال قلت البن عباس اي أاب العباس 

 
ثنا إمساعيل بن إسحاق ثنا مسدد بن مسرهد ثنا حيىي بن سعيد عن أيب يونس [ أخربان أبو عبد هللا الصفار  6279] 

وهو حامت بن أيب صغرية عن عمرو بن دينار عن أيب كريب عن بن عباس رضى هللا تعاىل عنهما قال أتيت النيب صلى 
ته اخننست فلما هللا عليه وسلم وهو يصلي من آخر الليل فقمت وراءه فأخذين فأقامين حذاءه فلما أقبل على صال

انصرف قال مالك أجعلك حذائي فتخنس قلت ما ينبغي ألحد أن يصلي حذاءك وأنت رسول هللا فأعجبه فدعا هللا 
 أن يزدين فهما وعلما هذا حديث صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه هبذه السياقة 

 
بن حرب وأبو سلمة قاال ثنا محاد  [ حدثنا علي بن محشاذ العدل ثنا هشام بن علي السدوسي ثنا سليمان 6280] 

بن سلمة عن عبد هللا بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبري عن بن عباس رضى هللا تعاىل عنهما قال كان رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم يف بيت ميمونة فوضعت له وضوءا فقالت له ميمونة وضع لك عبد هللا بن العباس وضوءا فقال 

 وعلمه التأويل هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه اللهم فقهه يف الدين 
 

[ حدثنا عبد الرمحن بن محدان اجلالب هبمدان ثنا أبو حامت الرازي ثنا حممد بن يزيد بن سنان الرهاوي ثنا  6281] 
 الكوثر بن حكيم أبو حممد احلليب عن انفع عن بن عمر رضى هللا تعاىل عنهما قال قال رسول هللا صلى هللا عليه

وسلم إن أرأف أميت هبا أبو بكر وإن أصلبها يف أمر هللا عمر وإن أشدها حياء عثمان وإن أقرأها أيب بن كعب وإن 
أفرضها زيد بن اثبت وإن أقضاها علي بن أيب طالب وإن أعلمها ابحلالل واحلرام معاذ بن جبل وإن أصدقها هلجة أبو 

 حرب هذه األمة لعبد هللا بن عباس ذر وإن أمني هذه األمة أبو عبيدة بن اجلراح وإن 
 

[ أخربان أبو عبد هللا الصفار ثنا إمساعيل بن إسحاق ثنا سليمان بن حرب وعارم بن الفضل قاال ثنا محاد  6282] 
بن زيد عن عمرو بن دينار قال ذكر عند جابر حلوم احلمر األهلية فقال أيب ذاك البحر يعين بن عباس وتال قل ال 

 يل حمرما أجد فيما أوحي إ
 

[ وأخربان أبو عبد هللا ثنا إمساعيل بن إسحاق ثنا بن منري ثنا أبو أسامة ثنا األعمش عن جماهد قال كان بن  6283] 
 عباس يسمى البحر لكثرة علمه 

 



[ وحدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن حممد بن حيىي ثنا حممد بن إسحاق الثقفي ثنا عمر بن حممد بن احلسن ثنا  6284] 
ثنا شريك عن منذر الثوري عن حممد بن احلنفية قال كان بن عباس حرب هذه األمة قال وحدثنا حممد بن الصباح أيب 

ثنا سفيان عن بن أيب جنيح عن جماهد قال ما رأيت مثل بن عباس قط ولقد مات يوم مات وهو حرب هذه األمة وقال 
 حممد بن علي يوم مات بن عباس اليوم مات رابين هذه األمة 

 
[ حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا احلسن بن علي بن عفان ثنا أبو أسامة ثنا األعمش عن جماهد  6285] 

 قال كان بن عباس يسمى البحر من كثرة علمه 
 

[ حدثنا الشيخ أبو بكر بن يونس بن أيب إسحاق حدثين املنهال بن عمرو قال حدثين علي بن عبد هللا بن  6286] 
ال أمرين العباس رضى هللا تعاىل عنه قال بت آبل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ليلة فانطلقت إىل عباس عن أبيه ق

املسجد فصلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم العشاء اآلخرة حىت مل يبق يف املسجد أحد غريه قال مث مر يب فقال من 
قال فاحلق فلما دخل قال أفرشوا لعبد هللا قال  هذا فقلت عبد هللا قال فمه قلت أمرين أيب أن أبيت بكم الليلة

فأتيت بوسادة من مسوح قال وتقدم إيل العباس أن ال تنامن حىت حتفظ صالته قال فقدم رسول هللا صلى هللا عليه 
وسلم فنام حىت مسعت غطيطه قال مث استوى على فراشه فرفع رأسه إىل السماء فقال سبحان امللك القدوس ثالث 

هذه اآلية من آخر سورة آل عمران حىت ختمها إن يف خلق السماوات واألرض مث قام فبال مث اسنت  مرات مث تال
بسواكه مث توضأ مث دخل مصاله فصلى ركعتني ليستا بقصريتني وال طويلتني قال فصلى مث أوتر فلما قضى صالته 

نورا واجعل يف قليب نورا واجعل عن مييين مسعته يقول اللهم اجعل يف بصري نورا واجعل يف مسعي نورا واجعل يف لساين 
نورا واجعل عن مشايل نورا واجعل أمامي نورا واجعل من خلفي نورا واجعل من فوقي نورا واجعل من أسفل مين نورا 

 واجعل يل يوم لقاءك نورا وأعظم يل نورا هذا حديث صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه 
 

ار ثنا إمساعيل بن إسحاق القاضي ثنا عاصم بن علي حدثتنا زينب بنت سليمان [ أخربان أبو عبد هللا الصف 6287] 
بن علي بن عبد هللا بن عباس حدثين أيب قال مسعت أيب يقول قال بعث العباس ابنه عبد هللا إىل النيب صلى هللا عليه 

سلم فقال مىت جئت اي حبييب وسلم فنام وراءه وعند النيب صلى هللا عليه وسلم رجل فالتفت النيب صلى هللا عليه و 
قال مذ ساعة قال هل رأيت عندي أحدا قال نعم رأيت رجال قال ذاك جربيل صلى هللا عليه وسلم ومل يره خلق إال 

عمي إال أن يكون نبيا ولكن إن جيعل ذلك يف آخر عمرك مث قال اللهم علمه التأويل وفقهه يف الدين واجعله من أهل 
 سناد ومل خيرجاه اإلميان هذا حديث صحيح اإل

 
[ حدثنا أبو عبد هللا حممد بن يعقوب الشيباين ثنا إبراهيم بن عبد هللا ثنا أبو عاصم ثنا شبيب بن بشر ثنا  6288] 

عكرمة عن بن عباس رضى هللا تعاىل عنهما قال دخل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم املخرج فإذا تور مغطى فقال 
من صنع هذا قلت أان فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اللهم علمه أتويل القرآن  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

 هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه 
 

[ حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن عبد اجلبار ثنا أبو معاوية ثنا األعمش عن مسلم بن  6289] 



س أدرك أسناننا ما عاشره منا أحد هذا حديث صحيح على شرط صبيح عن مسروق قال قال عبد هللا لو أن بن عبا
 الشيخني ومل خيرجاه 

 
[ أخربين حممد بن يعقوب بن إمساعيل ثنا حممد بن إسحاق بن إبراهيم ثنا عبد هللا بن عمر ثنا أبو معاوية  6290] 

ويفسر فجعلت أقول  عن األعمش عن شقيق قال خطب بن عباس وهو على املوسم فافتتح سورة النور فجعل يقرأ
 ما رأيت وال مسعت كالم رجل مثله لو مسعته فارس والروم ألسلمت 

 
[ أخربين أبو العباس حممد بن أمحد احملبويب ثنا أمحد بن سيار ثنا حممد بن كثري عن سفيان عن سليمان عن  6291] 

يث صحيح على شرط مسلم أيب الضحى عن مسروق عن عبد هللا قال نعم ترمجان القرآن بن عباس هذا حد
 الشيخني ومل خيرجاه 

 
[ أخربين بكر بن أيب دارم احلافظ ابلكوفة ثنا احلسني بن جعفر القرشي ثنا علي بن حكيم ثنا مالك بن  6292] 

سعيد بن احلسن ثنا األعمش عن أيب وائل قال حججت أان وصاحب يل وابن عباس على احلج فجعل يقرأ سورة النور 
اي سبحان هللا ماذا خيرج من رأس هذا الرجل لو مسعت هذا الرتك ألسلمت هذا حديث ويفسرها فقال صاحيب 

 صحيح اإلسناد ومل خيرجاه 
 

[ حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن عبد اجلبار ثنا يونس بن بكري ثنا أبو محزة الثمايل عن أيب  6293] 
ريش فخرت به لكان هلا فخرا لقد رأيت الناس اجتمعوا حىت صاحل قال لقد رأيت من بن عباس جملسا لو أن مجيع ق

ضاق هبم الطريق فما كان أحد يقدر على أن جييء وال يذهب قال فدخلت عليه فأخربته كأهنم على اببه فقال يل ضع 
يل وضوءا قال فتوضأ وجلس وقال يل أخرج وقل هلم من كان يريد أن يسأل عن القرآن وحروفه وما أراد منه أن 

ل قال فخرجت فآذنتهم فدخلوا حىت ملئوا البيت واحلجرة قال فما سألوه عن شيء إال أخربهم عنه وزادهم مثل يدخ
ما سألوا عنه أو أكثر مث قال إخوانكم قال فخرجوا مث قال يل أخرج فقل من أراد أن يسأل عن احلالل واحلرام والفقه 

حلجرة فما سألوه عن شيء إال أخربهم به وزادهم مثله مث فليدخل فخرجت فقلت هلم قال فدخلوا حىت ملئوا البيت وا
قال إخوانكم قال فخرجوا مث قال يل أخرج فقل من أراد أن يسأل عن الفرائض وما أشبهها فليدخل قال فخرجت 

فآذنتهم فدخلوا حىت ملئوا البيت واحلجرة فما سألوه عن شيء إال أخربهم به وزادهم مثله مث قال إخوانكم قال 
مث قال يل أخرج فقل من أراد أن يسأل عن العربية والشعر والغريب من الكالم فليدخل قال فدخلوا حىت  فخرجوا

ملئوا البيت واحلجرة فما سألوه عن شيء إال أخربهم به وزادهم مثله قال أبو صاحل فلو أن قريشا كلها فخرت بذلك 
 لكان فخرا هلا قال فما رأيت مثل هذا ألحد من الناس 

 
[ أخربان أبو العباس حممد بن أمحد احملبويب مبرو ثنا سعيد بن مسعود ثنا يزيد بن هارون أخربين جرير بن  6294] 

حازم عن يعلى بن حكيم عن سعيد بن جبري عن بن عباس رضى هللا تعاىل عنهما قال ملا مات رسول هللا صلى هللا 
أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أحياء  عليه وسلم قلت لرجل من األنصار هلم اي فالن فلنطلب العلم فإن

قال عجبا لك اي بن عباس ترى الناس حيتاجون إليك ويف الناس من أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من فيهم 



قال فرتكت ذاك وأقبلت أطلب إن كان احلديث ليبلغين عن الرجل من أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قد 
 صلى هللا عليه وسلم فآتيه فأجلس ببابه فتسفي الريح على وجهي فيخرج إيل فيقول اي بن عم مسعه من رسول هللا

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ما جاء بك ما حاجتك فأقول حديث بلغين ترويه عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
ن الناس اجتمعوا علي فقال هذا الفىت  فيقول أال أرسلت إيل فأقول أان أحق أن آتيك قال فبقي ذلك الرجل حىت أ

 كان أعقل مين هذا حديث صحيح على شرط البخاري ومل خيرجاه 
 

[ أخربان أبو عبد هللا الصفار ثنا إمساعيل بن إسحاق القاضي ثنا إبراهيم بن احلجاج ثنا عبد الوارث بن  6295] 
ضى هللا تعاىل عنه فأحرقهم ابلنار فبلغ ذلك بن سعيد ثنا أيوب السختياين عن عكرمة أن انسا ارتدوا على عهد علي ر 

عباس رضى هللا تعاىل عنهما فقال لو كنت أان كنت قتلتهم لقول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه 
عاىل ومل أكن أحرقهم ألين مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول ال تعذبوا بعذاب هللا فبلغ ذلك عليا رضى هللا ت

 عنه فقال ويح بن عباس هذا حديث صحيح على شرط البخاري ومل خيرجاه 
 

[ حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن مرزوق ثنا وهب بن جرير وأبو داود قاال ثنا شعبة عن  6296] 
ألين مع أصحاب أيب بشر عن سعيد بن جبري عن بن عباس رضي هللا عنهما قال كان عمر رضى هللا تعاىل عنه يس

النيب صلى هللا عليه وسلم فقال له عبد الرمحن بن عوف أتسأله ولنا بنون مثله قال فقال عمر إنه من حيث علمتم 
قال فسأهلم عن إذا جاء نصر هللا والفتح فقال بعضهم أمران هللا أن حنمده ونستغفره وقال بعضهم ال ندري فقال يل اي 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وقرأ السورة إىل آخرها إنه كان توااب قال فقال  بن عباس ما تقول قال فقلت هو أجل
 عمر وهللا ما أعلم منها إال ما تعلم هذا حديث صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه 

 
صم [ أخربان أبو عبد هللا الصفار ثنا إمساعيل بن إسحاق ثنا يوسف بن كامل ثنا عبد الواحد بن زايد ثنا عا 6297] 

بن كليب عن أبيه عن بن عباس رضى هللا تعاىل عنهما قال كان عمر بن اخلطاب رضى هللا تعاىل عنه إذا دعا األشياخ 
من أصحاب حممد صلى هللا عليه وسلم دعاين معهم فدعاان ذات يوم أو ذات ليلة فقال إن رسول هللا صلى هللا عليه 

يف العشر األواخر ففي أي الوتر تروهنا فقال بعضهم اتسعه وقال وسلم قال يف ليلة القدر ما قد علمتم فالتمسوها 
بعضهم سابعه وخامسه واثلثه فقال مالك اي بن عباس ال تتكلم قلت إن شئت تكلمت قال ما دعوتك إال لتكلم 
ر فقال أقول برأي فقال عن رأيك أسألك فقلت إين مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إن هللا تبارك وتعاىل أكث

ذكر السبع فقال السماوات سبع واألرضون سبع وقال إان شققنا األرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتوان 
وخنال وحدائق غلبا وفاكهة وأاب فاحلدائق ملتف وكل ملتف حديقة واألب ما أنبتت األرض مما ال أيكل الناس فقال 

ال هذا الغالم الذي مل تستو شؤون رأسه مث قال إين كنت هنيتك عمر رضى هللا تعاىل عنه أعجزمت أن تقولوا مثل ما ق
 أن تكلم فإذا دعوتك معهم فتكلم هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه 

 
[ أخربين أبو عبد هللا حممد بن علي الصنعاين مبكة حرسها هللا تعاىل ثنا إسحاق بن إبراهيم أنبأ عبد الرزاق  6298] 

قال املهاجرون لعمر بن اخلطاب أدع أبناءان كما تدعو بن عباس قال ذاكم فىت الكهول إن أنبأ معمر عن الزهري قال 
 له لساان سؤال وقلبا عقوال 



 
[ أخربين حممد بن أمحد القنطري ببغداد ثنا أبو قالبة ثنا أبو عاصم عن عمرو بن سعيد عن أيب حسني  6299] 

ن يعلى وسعيد بن جبري فآيت بن عباس فكنت أسأله عن حدثين إبراهيم بن عكرمة بن حيي قال كنت أان وحىي ب
 النسب ويسأله حيي عن أايم العرب ويسأله سعيد بن جبري عن الفتيا فكأمنا نغرف من حبر 

 
[ حدثين أبو بكر حممد بن أمحد بن ابلويه ثنا حممد بن أمحد بن النضر ثنا معاوية بن عمرو ثنا زائدة ثنا  6300] 

ين ثنا عبد هللا بن شداد قال قال عبد هللا بن عباس اي بن شداد أال تعجب جاءين الغالم وقد عبد الرمحن بن األصبها
أخذت مضجعي للقيلولة فقال هذا رجل ابلباب يستأذن قال فقلت ما جاء به هذه الساعة إال حاجة ائذن له قال 

أي شأنه قال مىت يبعث قلت فدخل فقال أال ختربين عن ذاك الرجل قلت أي رجل قال علي بن أيب طالب قلت عن 
سبحان هللا يبعث إذا بعث من يف القبور قال فقال أال أراك تقول كما يقول هؤالء احلمقاء فقلت أخرجوا عين هذا فال 

 يدخلن علي هذا أو ألضربنه هذا حديث صحيح على شرط الشيخني 
 

بن منري ثنا بن أيب عبيدة حدثين أيب عن  [ أخربان أبو عبد هللا الصفار ثنا إمساعيل بن إسحاق القاضي ثنا 6301] 
األعمش عن أيب صاحل عن بن عباس رضى هللا تعاىل عنهما قال كنت قاعدا عند عمر بن اخلطاب إذ جاءه كتاب أن 

أهل الكوفة قد قرأ منهم القرآن كذا وكذا فكرب رمحه هللا فقلت اختلفوا فقال أف وما يدريك قال فغضب فأتيت 
 بعد ذلك فاعتللت له فقال عزمت عليك أال جئت فأتيته فقال كنت قلت شيئا قلت استغفر منزيل قال فأرسل إيل

هللا ال أعود إىل شيء بعدها فقال عزمت عليك أال أعدت علي الذي قلت قلت قلت كتب إيل أنه قد قرأ القرآن كذا 
 احلياة الدنيا ويشهد هللا وكذا فقلت اختلفوا قال ومن أي شيء عرفت قلت قرأت } ومن الناس من يعجبك قوله يف

على ما يف قلبه { حىت انتهيت إىل } وهللا ال حيب الفساد { فإذا فعلوا ذلك مل يصرب صاحب القرآن مث قرأت } وإذا 
قيل له اتق هللا أخذته العزة ابإلمث فحسبه جهنم ولبئس املهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات هللا وهللا 

 ل صدقت والذي نفسي بيده هذا حديث صحيح على شرط الشيخني رءوف ابلعباد { قا
 

[ وأخربان أبو عبد هللا الصفار ثنا إمساعيل بن إسحاق ثنا إبراهيم بن احلجاج الشامي ثنا عبد الوارث بن  6302] 
مع عمر سعيد ثنا أبو قبيصة سكني بن عبد العزيز اجملاشعي حدثين عبد هللا بن عبيد بن عمري قال بينما بن عباس 

رضى هللا تعاىل عنهم وهو آخذ بيده فقال عمر أرى القرآن قد ظهر يف الناس فقلت ما أحب ذاك اي أمري املؤمنني 
قال فاجتذب يده من يدي وقال مل قلت ألهنم مىت يقرؤوا يتقروا ومىت ما يتقروا اختلفوا ومىت ما خيتلفوا يضرب 

يوم ال يعلمه إال هللا مث أاتين رسوله الظهر فقال أجب أمري  بعضهم رقاب بعض فقال فجلس عين وتركين فظللت عنه
 املؤمنني فأتيته فقال كيف قلت فأعدت مقاليت قال عمر رضى هللا تعاىل عنه إن كنت ألكتمها الناس 

 
[ حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب عودا على بدء حفظ أو من الكتاب ثنا أمحد بن شيبان الرملي ثنا  6303] 

 بن ميمون القداح عن شهاب بن خراش عن عبد امللك بن عمري عن بن عباس رضى هللا تعاىل عنهما قال عبد هللا
أهدي إىل النيب صلى هللا عليه وسلم بغلة أهداها له كسرى فركبها حببل من شعر مث أردفين خلفه مث سار يب مليا مث 

ك احفظ هللا جتده أمامك تعرف إىل هللا يف الرخاء التفت فقال اي غالم قلت لبيك اي رسول هللا قال احفظ هللا حيفظ



يعرفك يف الشدة وإذا سألت فاسأل هللا وإذا استعنت فاستعن ابهلل قد مضى القلم مبا هو كائن فلو جهد الناس أن 
 ينفعوك مبا مل يقضه هللا لك مل يقدروا عليه ولو جهد الناس أن يضروك مبا مل يكتبه هللا عليك مل يقدروا عليه فإن

استطعت أن تعمل ابلصرب مع اليقني فافعل فإن مل تستطع فاصرب فإن يف الصرب على ما تكرهه خريا كثريا واعلم أن مع 
الصرب النصر واعلم أن مع الكرب الفرج واعلم أن مع العسر اليسر هذا حديث كبري عال من حديث عبد امللك بن 

 رضى هللا تعاىل عنهما مل خيرجا شهاب بن خراش وال القداح عمري عن بن عباس رضى هللا تعاىل عنهما إال أن الشيخني
 يف الصحيحني وقد روي احلديث أبسانيد عن بن عباس غري هذا 

 
[ حدثنا الشيخ أبو بكر بن إسحاق رضى هللا تعاىل عنه أان علي بن عبد العزيز ثنا معلى بن مهدي ثنا أبو  6304] 

مليكة عن بن عباس رضى هللا تعاىل عنهما قال قال يل رسول هللا شهاب أنبأ عيسى بن حممد القرشي عن بن أيب 
صلى هللا عليه وسلم احفظ هللا حيفظك احفظ هللا جتده أمامك تعرف إىل هللا يف الرخاء يعرفك يف الشدة واعلم أن ما 

مل يرد هللا أن أصابك مل يكن ليخطئك وما أخطأك مل يكن ليصيبك واعلم أن اخلالئق لو اجتمعوا على أن يعطوك شيئا 
يعطيك مل يقدروا عليه ولو اجتمعوا أن يصرفوا عنك شيئا أراد هللا أن يصيبك به مل يقدروا على ذلك فإذا سألت 

فاسأل هللا وإذا استعنت فاستعن ابهلل واعلم أن النصر مع الصرب وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا واعلم أن 
 القلم قد جرى مبا هو كائن 

 
[ أخربان الشيخ أبو بكر بن إسحاق أنبأ علي بن عبد العزيز ثنا أمحد بن عبد هللا بن يونس ثنا زهري بن  6305] 

معاوية ثنا عبد هللا بن عثمان بن خثيم حدثين أبو الطفيل أنه رأى معاوية رضى هللا تعاىل عنه يطوف ابلكعبة وعن 
مهما فطفق معاوية يستلم ركين احلجر فيقول له بن عباس إن يساره عبد هللا بن عباس وأان أتلومها يف ظهورمها أمسع كال

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مل يكن يستلم هذين الركنني فيقول معاوية اي بن عباس فإنه ليس شيء منها مهجور 
 اه فطفق بن عباس ال يذره كلما وضع يده على شيء من الركنني إال قال له ذلك هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرج

 
[ حدثين حممد بن صاحل بن هانئ ثنا جعفر بن حممد بن سوار ثنا قتيبة بن سعيد أنبأ جرير عن سامل بن أيب  6306] 

حفصة عن عبد هللا بن مليك العجلي قال مسعت بن عباس رضى هللا تعاىل عنهما قبل موته بثالث يقول اللهم إين 
صحيح اإلسناد وهو من أجل مناقب عبد هللا بن عباس أنه أتوب إليك مما كنت أفيت الناس يف الصرف هذا حديث 

 رجع عن فتوى مل ينقم عليه يف شيء غريها 
 

[ أخربان أبو عبد هللا الصفار ثنا إمساعيل بن إسحاق ثنا سليمان بن حرب ثنا محاد بن زيد ثنا أيوب عن بن  6307] 
} أيود أحدكم أن تكون له جنة من خنيل وأعناب  أيب مليكة أن عمر بن اخلطاب رضى هللا تعاىل عنه تال هذه اآلية

جتري من حتتها األهنار له فيها من كل الثمرات { إىل ها هنا } فأصاهبا إعصار فيه انر فاحرتقت { فسأل عنها القوم 
م وقال فيما ترون أنزلت أيود أحدكم أن تكون له جنة فقالوا هللا ورسوله أعلم فغضب عمر وقال قولوا نعلم أو ال نعل
فقال بن عباس يف نفسي شيء منها اي أمري املؤمنني قال اي بن أخي قل وال حتقر نفسك قال بن عباس ضربت مثال 

لعمل فقال عمر لرجل غين يعمل ابحلسنات مث بعث هللا له الشيطان يعمل ابملعاصي حىت أغرق أعماله كلها وكانت له 
لغ هو الكرب قال أتبغي أحدكم أن يوايف يوم القيامة عبد أفقر جنة فاحرتقت عند أحوج ما كان إليها حني كثر الولد وب



 ما كان إىل عمله فال يوايف له شيء هذا حديث صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه 
 

[ حدثنا أبو احلسن حممد بن علي بن بكر العدل حدثناه إبراهيم بن هانئ ثنا احلسن بن الفضل البجلي ثنا  6308] 
اد بن زيد عن عطاء بن السائب قال قال يل حمارب بن داثر هل مسعت سعيد بن جبري يذكر سليمان بن حرب ثنا مح

عن بن عباس يف الكوثر شيئا قلت نعم هو اخلري الكثري قال سبحان هللا قل ما يسقط البن عباس قلت قال مسعت بن 
ر قال رسول هللا صلى هللا عليه عباس يقول مسعت بن عمر رضى هللا تعاىل عنهما يقول ملا نزلت إان أعطيناك الكوث

وسلم هو هنر يف اجلنة حافتاه من ذهب جيري على الدر والياقوت شرابه أشد بياضا من اللنب وأحلى من العسل فقال 
 صدق وهللا بن عباس هذا وهللا اخلري الكثري صحيح اإلسناد ومل خيرجاه 

 
 ذكر وفاة عبد هللا بن عباس رضى هللا تعاىل عنهما 

أخربين علي بن عبد الرمحن السبيعي ابلكوفة ثنا أمحد بن حازم الغفاري قال مسعت أاب نعيم يقول مات  [ 6309] 
 عبد هللا بن عباس سنة مثان وستني 

 
[ أخربين حممد بن يعقوب احلافظ أنبأ حممد بن إسحاق الثقفي ثنا حممد بن عمر بن حممد بن احلسن  6310] 

 بن احلنفية أنه كرب على بن عباس أربعا وقال هلك رابين هذه األمة األسدي ثنا أيب ثنا أشعث عن حممد 
 

[ حدثنا إمساعيل بن حممد الفضل ثنا جدي ثنا سنيد بن داود ثنا حممد بن فضيل حدثين أجلح بن عبد هللا  6311] 
جاء حىت دخل  عن أيب الزبري قال شهدت جنازة عبد هللا بن عباس رضى هللا تعاىل عنهما ابلطائف فرأيت طريا أبيض

 حتت الثوب فلم يزحزح بعد 
 

[ وأخربين حممد بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق ثنا الفضل بن إسحاق الدوري ثنا مروان بن شجاع عن  6312] 
سامل بن عجالن عن سعيد بن جبري قال مات بن عباس ابلطائف فشهدت جنازته فجاء طري مل ير على خلقته ودخل 

ل خيرج فلم ير أنه خرج من نعشه فلما دفن تليت هذه اآلية على شفري القرب وال يدري من يف نعشه فنظران وأتملنا ه
تالها } اي أيتها النفس املطمئنة ارجعي إىل ربك راضية مرضية فادخلي يف عبادي وادخلي جنيت { قال وذكر إمساعيل 

 بن علي وعيسى بن علي أنه طري أبيض 
 

د هللا بن حممد بن عبيد بن يزيد املقري اإلمام مبكة حرسها هللا تعاىل ثنا حممد [ أخربين أبو حيىي حممد بن عب 6313] 
بن علي بن زيد الصائغ ثنا سعيد بن منصور ثنا هشيم ثنا أبو محزة ثنا عمران بن عطاء قال شهدت وفاة بن عباس 

يه البناء ثالاث والذي حفظنا ابلطائف فوليه حممد بن احلنفية وكرب عليه أربعا وأدخله القرب من قبل رجليه وضرب عل
 عنه حنوا من أربعمائة حديث 

 
[ حدثنا حممد بن صاحل بن هانئ ثنا الفضل بن حممد ثنا إبراهيم بن املنذر احلزامي قال قال بن واقد ثنا  6314] 

 عمر بن عقبة قال مسعت شعبة موىل بن عباس يقول مات بن عباس سنة مثان وستني ابلطائف وهو بن مخس وسبعني



وكان يصفر حليته قال إبراهيم بن املنذر قال بن واقد وحدثنا خالد بن اهليثم قال مسعت شعبة موىل بن عباس يقول 
مسعت بن عباس يقول ولدت قبل اهلجرة وحنن يف الشعب فتويف النيب صلى هللا عليه وسلم وأان بن ثالث عشرة قال 

 سنة وتويف بن عباس سنة مثان وسبعني وهو بن إحدى ومثانني 
 

[ أخربين حممد بن إبراهيم اهلامشي ثنا احلسني بن حممد بن زايد ثنا عباد بن بشر ثنا علي بن بذمية عن  6315] 
 جماهد قال قال يزيد بن عتبة بن أيب هلب يذكر السحاب اليت سقت قرب بن عباس رضى هللا تعاىل عنهما 

 صبت ثالث مساء هللا رمحتها 
 ابملاء مرت على قرب بن عباس 

 قد كان خيربان هذا ونعلمه 
 علم اليقني فمن واع ومن انسي 

 إن السماء يروي القرب رمحته 
 هذا لعمري أمر يف يد الناس 

 لو كان للقوم رأي يعصمون به 
 عند اخلطوب رموكم اببن عباس 

 هلل درايته وأميا رجل 
 هل مثله عند فصل اخلطب يف الناس 

 لكن رموكم بشيخ من ذوي مين 
 ا ضرب أمخاس ألسداس مل يدر م

 
[ حدثين أبو بكر حممد بن أمحد بن ابلويه ثنا أبو بكر حممد بن بشر بن مطرة ثنا داود بن عمرو الضيب ثنا  6316] 

عبد الرمحن بن أيب الزاند عن أبيه وعبد هللا بن الفضل بن عباس بن أيب ربيعة بن احلارث أن حسان بن اثبت قال إان 
عمر أو إىل عثمان شك بن أيب الزاند فمشينا بعبد هللا بن عباس وبنفر معه من أصحاب معشر األنصار طلبنا إىل 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فتكلم بن عباس وتكلموا وذكروا األنصار ومناقبهم فاعتل الوايل قال حسان وكان أمرا 
فإنه قال ال وهللا ما لألنصار من منزل شديدا طلبناه قال فما زال يراجعهم حىت قاموا وعذروه إال عبد هللا بن عباس 

لقد نصروا وآووا وذكر من فضلهم وقال إن هذا لشاعر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم واملنافح عنه فلم يزل يراجعه 
عبد هللا بكالم جامع يسد عليه كل حاجة فلم جيد بدا من أن قضى حاجتنا قال فخرجنا وقد قضى هللا عز وجل 

 آخذ بيد عبد هللا أثين عليه وأدعو له فمررت يف املسجد ابلنفر الذين كانوا معه فلم يبلغوا ما بلغ حاجتنا بكالمه فأان
فقلت حيث يسمعون إنه كان أوالكم بنا قالوا أجل فقلت لعبد هللا إهنا وهللا صبابة النبوة ووارثة أمحد صلى هللا عليه 

 وسلم كان أحقكم هبا قال حسان وأان أشري إىل عبد هللا 
 إذا قال مل يرتك مقاال لقائل 

 مبلتفظات ال يرى بينها فصال 
 كفى وشفى ما يف الصدور فلم يدع 

 لذي إربة يف القول جدا وال هزال 



 مسوت إىل العليا بغري مشقة 
 فنلت ذراها ال دنيا وال وعال 

 
ن اجلهم األصبهاين ثنا [ حدثنا أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن بطة بن إسحاق األصبهاين ثنا احلسن ب 6317] 

احلسني بن الفرج ثنا حممد بن عمر قال وحدثين عبد هللا بن جعفر حدثين عبد احلكم بن عبد هللا عن عكرمة قال 
رأيت بن عباس يلبس املطرف من اخلز املنصوب احلوايف مبزالف وأيخذه أبلف قال بن عمر وحدثين عبد هللا بن جعفر 

رمة أن مسور بن خمرمة اعتل فجاءه بن عباس نصف النهار يعوده فقال له املسور اي حدثتين أم بكر بنت املسور بن خم
أاب عباس هذا ساعة غري هذه قال فقال إن أحب الساعات إيل أن أؤدي فيها احلق إليك أشقها علي قال بن عمر 

 يه فأمر به أن يسطح وحدثين إسحاق بن حيىي ثنا أبو سلمة احلضرمي قال رأيت قرب بن عباس وابن احلنفية قائم عل
 

[ أخربين قاضي قضاة املسلمني أبو احلسني حممد بن صاحل بن علي ثنا أبو أمحد حممد بن أمحد اجلريري ثنا  6318] 
أبو جعفر أمحد بن احلارث احلراين ثنا علي بن حممد املديين ثنا سحيم بن حفص قال قال أبو بكرة قدم علينا عبد هللا 

لعرب مثله جسما وعلما وثيااب ومجاال وكماال قال علي بن حممد ولد عبد هللا بن عباس عليا بن عباس البصرة وما يف ا
وهو سيد ولده ولد سنة أربعني ويقال ولد عام اجلمل سنة ست وثالثني وكان أمجل قرشي على األرض وأومسه وأكثره 

ىن وحممد وعبيد هللا والفضل ولبابة صالة وكان يدعى السجاد ويف عقبه اخلالفة وعباسا وهو أكرب ولده وبه كان يك
أمهم زرعة بنت مسرح بن معدي كرب بن وليعة ومسرح أحد امللوك األربعة وال بقية للعباس وعبيد هللا والفضل 

وحممد بين عبد هللا بن عباس وأما لبابة بنت عبد هللا فإهنا كانت حتت علي بن عبد هللا بن جعفر بن أيب طالب فولدت 
ب وأمساء بنت عبد هللا كانت عند عبد هللا بن عبد هللا بن العباس فولدت له حسنا وحسينا وأمها أم له ولولدها أعقا

 ولد 
 

[ حدثنا أبو علي احلافظ أنبأ عبد هللا بن حممد بن انجية ثنا إسحاق بن وهب الواسطي ثنا أبو معاوية ثنا  6319] 
رجل فقال له إنك إن صربت يل سبعا مل تصل إال األعمش عن املسيب بن رافع قال ملا كف بصر بن عباس أاته 

مستلقيا تومىء إمياء داويتك فربأت إن شاء هللا تعاىل فأرسل إىل عائشة وأيب هريرة وغريمها من أصحاب حممد صلى 
 هللا عليه وسلم كل يقول أرأيت إن مت يف هذا السبع كيف تصنع ابلصالة فرتك عينه ومل يداوها 

 
 األشجعي رضى هللا تعاىل عنه  ذكر مناقب عوف بن مالك

[ أخربان أمحد بن يعقوب الثقفي ثنا موسى بن زكراي ثنا خليفة بن خياط قال عوف بن مالك يكىن أاب عبد  6320] 
 الرمحن ويقال أاب عمرو من ساكين الشام 

 
ألشجعي يكىن أاب [ فحدثين حممد بن مظفر احلافظ ثنا إبراهيم بن خزمي ثنا أبو زرعة قال عوف بن مالك ا 6321] 

 حممد وكان منزله حبمص 
 

[ حدثنا عبد الباقي بن قانع احلافظ ثنا عبيد هللا بن حممد اليزيدي ثنا أبو حسان الزايدي ثنا هشام بن  6322] 



حممد بن السائب الكليب قال عوف بن مالك األشجعي وجه إليه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حني نزلت عليه 
الصديق رضى هللا تعاىل عنه قال قال أبو بكر لعوف إن هللا تعاىل قد أنزل الصدقة قال وما الصدقة الصدقة أاب بكر 

قال من كل أربعني انقة انقة قال فاعرتضنا فخذ انقة فاعرتضها أبو بكر رضي هللا عنه فأخذ انقة لرحله فقال عوف 
ك قال فسق حقها فساقها أبو بكر رضى هللا تعاىل أهنا لرحلي فقال له أبو بكر رضى هللا تعاىل عنه أهنا ألعظم ألجر 

عنه وحقها إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فأخربه بصنيع عوف وقوله فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ارجع 
 إليه فأخربه إن هللا قد بين له بيتا يف اجلنة 

 
ا حممد بن عمر قال عوف بن مالك األشجعي شهد [ حدثنا أبو عبد هللا األصبهاين ثنا احلسني بن الفرج ثن 6323] 

خيرب مع املسلمني وكانت معه راية أشجع يوم فتح مكة مث حتول عوف إىل الشام يف خالفة أيب بكر رضى هللا تعاىل 
 عنه فنزل محص وبقي إىل أول خالفة عبد امللك بن مروان مث مات سنة ثالث وسبعني وكان يكىن أاب عمرو 

 
أبو بكر أمحد بن سلمان بن احلسن الفقيه ببغداد ثنا هالل بن العالء الرقي ثنا أيب ثنا عبيد هللا بن [ أخربان  6324] 

عمرو حدثين إسحاق بن راشد عن الزهري عن عبد احلميد بن عبد الرمحن بن زيد بن اخلطاب عن عوف بن مالك 
لم يف غزوة تبوك يف آخر السحر وهو يف األشجعي رضى هللا تعاىل عنه قال دخلت على رسول هللا صلى هللا عليه وس

فسطاطه فسلمت عليه وقلت ادخل اي رسول هللا فقال أدخل فقلت كلي فقال كلك مث قال صلى هللا عليه وسلم 
ست قبل الساعة أوهلن موت نبيكم قل إحدى قلت إحدى والثانية فتح بيت املقدس قل اثنني قلت اثنني مث قال 

الغنم قل ثالثة قلت ثالاث قال والرابعة يفيض فيكم املال حىت أن الرجل ليعطى مائة والثالثة مواتن أيخذكم كقعاص 
دينار فيظل يتسخطها قل أربعا قلت أربعا واخلامسة فتنة تكون فيكم قلما يبقى فيكم بيت وبر وال مدر إال دخلته قل 

محل امرأة مث يغدرون بكم مخسا قلت مخسا والسادسة هدنة تكون بينكم وبني بين األصفر فيجتمعون لكم قدر 
 فيقبلون يف مثانني راية كل راية اثنا عشر ألفا 

 
[ أخربان أبو جعفر حممد بن حممد البغدادي بنيسابور ثنا حيىي بن عثمان ثنا صاحل السهمي ثنا نعيم بن  6325] 

بن مالك رضى هللا  محاد ثنا عيسى بن يونس عن جرير بن عثمان عن عبد الرمحن بن جبري بن نفري عن أبيه عن عوف
تعاىل عنه عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال تفرتق أميت على بضع وسبعني فرقة أعظمها فتنة على أميت قوم يقيسون 

 األمور برأيهم فيحلون احلرام وحيرمون احلالل 
 

 ذكر عبد هللا بن الزبري بن العوام رضى هللا تعاىل عنهما 
د بن ابلويه ثنا إبراهيم بن إسحاق احلريب حدثين مصعب بن عبد هللا الزبريي [ حدثين أبو بكر حممد بن أمح 6326] 

قال أول مولود ولد بعد اهلجرة عبد هللا بن الزبري بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزي وأمه أمساء بنت أيب بكر 
لك بن حسل بن عامر بن لؤي الصديق رضى هللا تعاىل عنه وأمها قيلة بنت عبد العزى بن عبد أسد بن نصر بن ما

 وعبد هللا يكىن أاب بكر 
 

[ حدثنا أمحد بن إسحاق الصيدالين ثنا السري بن خزمية ثنا سعيد بن سليمان ثنا عباد بن العوام عن  6327] 



د عمرو بن عامر عن أم كلثوم عن عائشة رضى هللا تعاىل عنها أن النيب صلى هللا عليه وسلم مسي عبد هللا بن الزبري عب
 هللا 

 
[ أخربان أبو جعفر حممد بن حممد البغدادي بنيسابور ثنا حيىي بن أيوب العالف مبصر ثنا سعيد بن أيب مرمي  6328] 

ثنا يعقوب بن أيب عباد املكي ثنا حممد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار عن بن عباس رضى هللا تعاىل عنهما قال  
 النيب صلى هللا عليه وسلم املدينة وفيها ولد عبد هللا بن الزبري كان التاريخ من السنة اليت قدم فيها 

 
[ أخربان أبو احلسني علي بن عبد الرمحن السبيعي ابلكوفة ثنا احلسني بن احلكم اجلبريي ثنا أبو نعيم ثنا  6329] 

بكنيته وكان لعبد حممد بن شريك حدثين بن أيب مليكة عن عبد هللا بن الزبري قال مسيت ابسم جدي أيب بكر وكنيت 
 هللا كنيتان أبو بكر وأبو خبيب 

 
[ أخربين إمساعيل بن حممد بن الفضل بن حممد الشعراين ثنا جدي ثنا إبراهيم بن املنذر احلزامي حدثين عبد  6330] 

تعاىل  هللا بن حممد بن حيىي بن عروة بن الزبري حدثين هشام بن عروة عن أبيه قال خرجت أمساء بنت أيب بكر رضى هللا
عنهما حني هاجرت إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهي حامل بعبد هللا بن الزبري فنفسته فأتت به النيب صلى هللا 
عليه وسلم ليحنكه فأخذه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فوضعه يف حجره وأيت بتمرة فمصها مث مضغها مث وضعها يف 

يق رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قالت مث مسحه رسول هللا صلى هللا فيه فحنكه هبا فكان أول شيء دخل بطنه ر 
عليه وسلم ومساه عبد هللا مث جاء بعد وهو بن سبع سنني أو بن مثان سنني ليبايع النيب صلى هللا عليه وسلم أمره الزبري 

الم ابملدينة مقدم رسول هللا بذلك فتبسم النيب صلى هللا عليه وسلم حني رآه مقبال وابيعه وكان أول من ولد يف اإلس
صلى هللا عليه وسلم وكانت اليهود تقول قد أخذانهم فال يولد هلم ابملدينة ولد ذكر فكرب أصحاب رسول هللا صلى 

هللا عليه وسلم حني ولد عبد هللا وقال عبد هللا بن عمر بن اخلطاب حني مسع تكبري أهل الشام وقد قتلوا عبد هللا بن 
 وا على مولده خري من الذين كربوا على قتله هذا حديث صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه الزبري الذين كرب 

 
[ حدثين علي بن عيسى ثنا احلسني بن حممد بن زايد ثنا حممد بن ميمون املكي وحممد بن الصباح قاال ثنا  6331] 

ان عفيفا يف اإلسالم قانتا هلل أبوه سفيان عن بن جريج عن بن أيب مليكة قال ذكر بن الزبري عند بن عباس فقال ك
الزبري وأمه أمساء وجده أبو بكر وعمته خدجية وجدته صفية وخالته عائشة وهللا ألحاسنب له نفسي بشيء حماسبة مل 

أحاسبها أليب بكر وال لعمر ولكنه عمد فآثر على احلميدات واألسامات والتويتات قال أبو علي القباين يريد 
زهري بن احلارث بن أسد بن عبد العزي وتويت بن حبيب بن أسد وكان الزبري بن العوام بن ابحلميدات محيد بن 

 خويلد بن أسد بن عبد العزي 
 

[ أخربان الشيخ أبو بكر أنبأ إمساعيل بن قتيبة ثنا حممد بن عبد هللا بن منري حدثين أيب عن هشام بن عروة  6332] 
 ن حني قتل عثمان رضى هللا تعاىل عنهما عن أبيه قال حما بن الزبري نفسه من الديوا

 
[ حدثنا أبو بكر حممد بن أمحد بن ابلويه ثنا موسى بن هارون حدثين سعيد بن حيىي بن سعيد األموي  6333] 



حدثين أيب عن األعمش عن مشر بن عطية عن هالل بن يساف حدثين الربيد الذي أتى بن الزبري برأس املختار فلما 
ما حدثين كعب حبديث إال وجدت مصداقه إال أنه حدثين أن رجال من ثقيف سيقتلين قال األعمش رآه قال بن الزبري 

 وما يدري أن أاب حممد خذله هللا خبأ له 
 

[ أخربين أبو احلسني بن يعقوب احلافظ أنبأ حممد بن إسحاق ثنا إمساعيل بن أيب احلارث ثنا روح بن عبادة  6334] 
 مليكة قال كان بن الزبري يواصل سبعة أايم فيصبح يوم الثالث وهو أليثنا يعين به  ثنا حبيب بن الشهيد عن بن أيب

 كأنه ليث 
 

[ وأخربين أبو احلسني ثنا حممد بن إسحاق ثنا أمحد بن سعيد الدارمي ثنا أبو عاصم عن عمر بن قيس قال   6335] 
زبري يكلم كل واحد منهم بلغته وكنت إذا كان البن الزبري مائة غالم يتكلم كل غالم منهم بلغة أخرى فكان بن ال

نظرت إليه يف أمر دنياه قلت هذا رجل مل يرد هللا طرفة عني وإذا نظرت إليه يف أمر آخرته قلت هذا رجل مل يرد الدنيا 
 طرفة عني 

 
عمر [ أخربين أبو العباس السياري ثنا حممد بن موسى بن حامت ثنا علي بن احلسن بن شقيق ثنا انفع بن  6336] 

عن بن أيب مليكة قال قال يل عمر بن عبد العزيز إن يف قلبك من بن الزبري قال قلت ما رأيت مناجيا مثله وال مصليا 
 مثله وال أخشن يف ذات هللا مثله وال أسخى نفسا منه 

 
حاق [ حدثنا أبو عبد هللا الصفار ثنا احلسن بن علي بن حبر بن بري حدثين أيب ثنا سعيد بن أيب إس 6337] 

السبيعي ثنا هشام بن عروة عن أبيه أن يزيد بن معاوية كتب إىل عبد هللا بن الزبري أين قد بعثت إليك بسلسلة من 
 فضة وقيد من ذهب وجامعة من فضة وحلفت لتأتيين يف ذلك قال فألقى الكتاب وقال 

 وال ألني لغري احلق أمنلة 
 حىت يلني لضرس املاضغ احلجر 

 
و عبد هللا حممد بن علي بن عبد احلميد الصنعاين مبكة حرسها هللا تعاىل ثنا علي بن املبارك [ أخربين أب 6338] 

الصنعاين ثنا عبد امللك بن عبد الرمحن الذماري ثنا القاسم بن معن عن هشام بن عروة عن أبيه قال ملا مات معاوية 
وية وأظهر شتمه فبلغ ذلك يزيد فأرسل أن يؤتى به رضى هللا تعاىل عنه تثاقل عبد هللا بن الزبري عن طاعة يزيد بن معا

فقيل البن الزبري يصنع لك أغالال من ذهب فتسدل عليها الثوب وترب قسمه والصلح أمجل فقال ال أبر هللا قسمه مث 
 قال 

 وال ألني لغري احلق أمنلة 
وط يف ذل مث دعا إىل نفسه حىت يلني لضرس املاضغ احلجر مث قال وهللا لضربة بسيف يف عز أحب إيل من ضربة بس

وأظهر اخلالف ليزيد بن معاوية فوجه إليه يزيد بن معاوية مسلم بن عقبة املزين يف جيش أهل الشام وأمره بقتال أهل 
املدينة فإذا فرغ من ذلك سار إىل مكة قال فدخل مسلم بن عقبة املدينة وهرب منه يومئذ بقااي أصحاب رسول هللا 

بث فيها وأسرف يف القتل مث خرج منها فلما كان يف بعض الطريق إىل مكة مات واستخلف صلى هللا عليه وسلم وع



حصني بن منري الكندي وقال له اي برذعة احلمار احذر خدائع قريش وال تعاملهم اال ابلنفاق مث القطاف فمضى 
 حصني حىت ورد مكة فقاتل هبا بن الزبري أايما 

 
هاين ثنا احلسن بن اجلهم ثنا احلسني بن الفرج ثنا حممد بن عمر حدثين مسلمة [ فحدثنا أبو عبد هللا األصب 6339] 

بن عبد هللا بن عروة بن الزبري قال مسعت أيب يقول أرسل بن الزبري إىل احلصني بن منري يدعوه إىل الرباز فقال احلصني 
ورائي وإن كان يل كنت قد  ال مينعين من لقائك جنب ولست أدري ملن يكون الظفر فإن كان لك كنت قد ضيعت من

أخطأت التدبري وإن طفت رجعنا إىل ابقي احلديث وضرب بن الزبري فسطاطا يف املسجد فكان فيه نساء يسقني 
اجلرحى ويداويهن ويطعمن اجلائع ويلمن النهد اجملروح فقال حصني ما يزال خيرج علينا من ذلك الفسطاط أسد كأمنا 

جل من أهل الشام أان فلما جن عليه الليل وضع مشعة يف طرف رحمه مث ضرب خيرج من عرينه فمن يكفنيه فقال ر 
فرسه مث طعن الفسطاط فالتهب انرا والكعبة يومئذ مؤزرة يف الطنافس وعلى أعالها اجلرة فطارت الريح ابللهب على 

يزيد بن معاوية  الكعبة حىت احرتقت واحرتق فيها يومئذ قران الكبش الذي فدي به إسحاق قال حممد بن عمر ومات
فهرب حصني بن منري فلما مات يزيد بن معاوية دعا مروان بن احلكم إىل نفسه فأجابه أهل محص وأهل األردن 

وفلسطني فوجه إليه بن الزبري الضحاك بن قيس الفهري يف مائة ألف فالتقوا مبرج راهط ومروان يومئذ يف مخسة آالف 
لشام فقال مروان ملوىل له كره أمحل على أي الطرفني شئت فقال كيف حنمل من بين أمية ومواليهم وأتباعهم من أهل ا

على هؤالء مع كثرهتم فقال هم بني مكره ومستأجر أمحل عليهم ال أم لك فيكفيك الطعان الناجع اجليد وهم 
جليش يكفونك أبنفسهم إمنا هؤالء عبيد الدينار والدرهم فحمل عليهم فهزمهم وأقبل الضحاك بن قيس وانصدع ا

 ففي ذلك يقول زفر بن احلارث 
 لعمري لقد أبقت وقيعة راهط 
 ملروان صرعى واقعات وسابيا 
 أمضى سالحي ال أاب لك إنين 
 لدى احلرب ال يزداد إال متاداي 

 فقد ينبت املرعى على دمن الثرى 
 ويبقي خزرات النفوس كما هيا وفيه يقول أيضا 

 أيف احلق أما حبدل وابن حبدل 
 ما بن الزبري فيقتل فيحىي وأ

 كذبتم وبيت هللا ال يقتلونه 
 وملا يكن يوم أغر حمجل 

 وملا يكن للمشرفية فيكم 
شعاع كنور الشمس حني ترجل قال مث مات مروان فدعا عبد امللك إىل نفسه وقام فأجابه أهل الشام فخطب على 

ته مث عاد فأسكته مث عاد فأسكته مث عاد فقال أان له املنرب وقال من البن الزبري فقال احلجاج أان اي أمري املؤمنني فأسك
اي أمري املؤمنني فإين رأيت يف النوم كأين انتزعت جنة فلبستها فعقد له ووجهه يف اجليش إىل مكة حرسها هللا تعاىل حىت 

 أعزة ما مل يظهروا وردها على بن الزبري فقاتله هبا فقال بن الزبري ألهل مكة احفظوا هذين اجلبلني فإنكم لن تزالوا خبري
عليهما قال فلم يلبثوا أن ظهر احلجاج ومن معه يف املسجد فلما كان الغداة اليت قتل فيها بن الزبري دخل بن الزبري 



على أمه أمساء بنت أيب بكر رضى هللا تعاىل عنها وهي يومئذ بنت مائة سنة مل يسقط هلا سن ومل يفسد هلا بصر وال 
هللا ما فعلت يف حربك قال بلغوا مكان كذا وكذا قال وضحك بن الزبري وقال إن يف املوت  مسع فقالت البنها اي عبد

لراحة فقالت اي بين لعلك متنيته يل ما أحب أن أموت حىت أييت على أحد طرفيك إما أن تظفر فتقر بذلك عيين وإما 
خمافة القتل وخرج عنها فدخل  أن تقتل فاحتسبك قال مث ودعها فقالت له اي بين إايك أن تعطي خصلة من دينك

املسجد وقد جعل مصراعني على احلجر األسود يبقى أن تصيب ابملنجنيق وأتى بن الزبري آت وهو جالس عند زمزم 
فقال له أال نفتح لك الكعبة فتصعد فيها فنظر إليه عبد هللا مث قال له من كل شيء حتفظ أخاك إال من نفسه يعين من 

يست هلذا املكان وهللا لو وجدوكم معلقني أبستار الكعبة لقتلوكم فقيل له أال تكلمهم يف أجله وهل للكعبة حرمة ل
 الصلح فقال أو حني صلح هذا وهللا لو وجدوكم يف جوفها لذحبوكم مجيعا مث أنشأ يقول 

 ولست مببتاع احلياة ببيعة 
 وال مرتق من خشية املوت سلما 

 أانفس أنه غري انزح مالق 
تيمما مث أقبل على آل الزبري يعظهم ليكن أحدكم سيفه كما يكن وجهه ال ينكس سيفه فيدفع عن  املنااي أي صرف

نفسه بيده كأنه امرأة وهللا ما لقيت زحفا قط إال يف الرعيل األول وال أملت جرح قط إال أن أمل الدواء قال فبينما هم  
ه حىت أطن رجله فقال له األسود آه اي بن كذلك إذ دخل عليهم ومعه سبعون فأول من لقيه األسود فضربه بسيف

الزانية فقال له بن الزبري أحسن اي بن حام ألمساء زانية مث أخرجهم من املسجد فانصرف فإذا بقوم قد دخلوا من ابب 
 بين سهم فقال من هؤالء فقيل أهل األردن فحمل عليهم وهو يقول 

 ال عهد يل بغارة مثل السيل 
ل قال فأخرجهم من املسجد مث رجع فإذا بقوم قد دخلوا من ابب بين خمزوم فحمل عليهم ال ينجلي غبارها حىت اللي

 وهو يقول 
 لو كان قرين واحدا لكفيته 

أوردته املوت وذكيته قال وعلى ظهر املسجد من أعوانه من يرمي عدوه ابآلجر وغريه فحمل عليهم فأصابته آجرة يف 
  مفرقة حىت حلقت رأسه فوقف قائما وهو يقول

 ولسنا على األعقاب تدمى كلومنا 
ولكن على أقدامنا تقطر الدماء قال مث وقع فأكب عليه موليان له ومها يقوالن العبد حيمي ربه وحيمى قال مث سري إليه 

 فحز رأسه رضى هللا تعاىل عنه 
 

زايد اخلصاص عن  [ أخربان احلسن بن يعقوب العدل ثنا حيىي بن أيب طالب ثنا عبد الوهاب بن عطاء ثنا 6340] 
علي بن زيد عن جماهد قال قال يل عبد هللا بن عمر انظر إىل املكان الذي به بن الزبري قال فمر عليه قال فسها 

الغالم قال فإذا بن عمر ينظر إىل بن الزبري مصلواب فقال يغفر هللا لك ثالاث وهللا ما علمتك إال كنت صواما قواما 
أرجو مع مساوي ما أصبت أال يعذبك هللا بعدها أبدا مث ألتفت إيل فقال مسعت أاب بكر وصوال للرحم أما وهللا أين ال 

 الصديق رضى هللا تعاىل عنه يقول مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول من يعمل سوءا جيز به يف الدنيا 
 

مسلم اليشكري قال  [ حدثنا علي بن محشاذ ثنا هشام بن علي ثنا موسى بن إمساعيل ثنا صاعد بن 6341] 



مسعت الشعيب يقول بعث عبد امللك بن مروان برأس عبد هللا بن الزبري إىل بن حازم خبراسان فكفنه وصلى عليه قال 
فقال الشعيب أخطأ ال يصلي على الرأس قال وحدثنا هشام ثنا موسى ثنا بن علية عن بن أيب جنيح أن بن الزبري ملا 

 بن مروان ثالث سنني قتل نقلت خزائنه إىل عبد امللك 
 

[ حدثنا الشيخ أبو بكر بن إسحاق رضى هللا تعاىل عنه أنبأ علي بن عبد العزيز ثنا مسلم بن إبراهيم ثنا  6342] 
األسود بن شيبان أنبأ أبو نوفل بن أيب عقرب العرجيي قال صلب احلجاج بن يوسف عبد هللا بن الزبري رضى هللا تعاىل 

ريى ذلك قريشا فإما أن يقروا فجعلوا ميرون وال يقفون عليه حىت مر عبد هللا بن عمر بن عنهما على عقبة املدينة ل
اخلطاب رضى هللا تعاىل عنهما فوقف عليه فقال السالم عليك أاب خبيب قاهلا ثالث مرات لقد هنيتك عن ذا قاهلا 

رضى هللا تعاىل عنهما فاستنزله  ثالاث لقد كنت صواما قواما تصل الرحم قال فبلغ احلجاج موقف عبد هللا بن عمر
فرمى به يف قبور اليهود وبعث إىل أمساء بنت أيب بكر رضى هللا تعاىل عنهما أن أتتيه وقد ذهب بصرها فأبت فأرسل 

إليها لتجيئن أو ألبعثن إليك من يسحبك بقرونك قالت وهللا ال آتيك حىت تبعث إيل من يسحبين بقروين فأتى رسوله 
الم انولين سبيبيت فناوله بغلته فقام وهو يتوقد حىت أاتها فقال هلا كيف رأيت هللا صنع بعدو هللا فأخربه فقال اي غ

قالت رأيتك أفسدت عليه دنياه وأفسدت عليك آخرتك وأما ما كنت تعريه بذات النطاقني أجل لقد كان يل نطاقان 
اآلخر ال بد للنساء منه وقد مسعت رسول هللا نطاق أغطي به طعام رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من النمل ونطاقي 

صلى هللا عليه وسلم يقول إن يف ثقيف كذااب ومبريا فأما الكذاب فقد رأيناه وأما املبري فأنت ذاك قال فخرج وقد 
صحت الرواايت بسماع عبد هللا بن الزبري من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ودخوله عليه وخروجه من عنده وهو 

سنني وأان ذاكر مبشيئة هللا تعاىل يف هذا املوضع أخباره اليت تدل على ذلك فإن املخرج يف مسنده عن رسول بن مثان 
 هللا صلى هللا عليه وسلم نيف وسبعون حديثا 

 
[ أخربين إبراهيم بن عصمة بن إبراهيم العدل ثنا السري بن خزمية ثنا موسى بن إمساعيل ثنا اهلند بن  6343] 

الرمحن بن ماعز قال مسعت عامر بن عبد هللا بن الزبري حيدث أن أابه حدثه أنه أتى النيب صلى هللا  القاسم بن عبد
عليه وسلم وهو حيتجم فلما فرغ قال اي عبد هللا اذهب هبذا الدم فاهرقه حيث ال يراك أحد فلما برزت عن رسول هللا 

يب صلى هللا عليه وسلم قال ما صنعت اي عبد هللا صلى هللا عليه وسلم عمدت إىل الدم فحسوته فلما رجعت إىل الن
قال جعلته يف مكان ظننت أنه خاف على الناس قال فلعلك شربته قلت نعم قال ومن أمرك أن تشرب الدم ويل لك 

 من الناس وويل للناس منك 
 

ثنا سعيد بن سامل  [ حدثنا الشيخ أبو حممد املزين ثنا جعفر بن حممد الفراييب ثنا حممد بن حبر اهلجيمي 6344] 
القداح عن بن جريج عن بن أيب مليكة عن عبد هللا بن الزبري رضى هللا تعاىل عنهما قال مسعت النيب صلى هللا عليه 
وسلم يقول من قرأ القرآن ظاهرا أو نظرا أعطي شجرة يف اجلنة لو أن غرااب فرخ حتت ورقة منها مث طار ذلك الفرخ 

 الورقة أدركه اهلرم قبل أن يقطع تلك 
 

[ أخربين أبو بكر حممد بن املؤمل ثنا الفضل بن حممد الشعراين ثنا إبراهيم بن محزة الزبريي حدثين عبد هللا  6345] 
بن انفع الزبريي عن أخيه عن أبيه عن عبد هللا بن الزبري رضى هللا تعاىل عنهما قال ابيعت رسول هللا صلى هللا عليه 



يح اإلسناد ومل خيرجاه وقد ذكرت أول الرتمجة بيعته وهو بن مثان سنني وضحك وسلم يف يوم مرتني هذا حديث صح
 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وتعجبه منه 

 
[ حدثنا أبو عبد هللا األصبهاين ثنا احلسن بن اجلهم ثنا احلسني بن الفرج حدثين حممد بن عمر الواقدي  6346] 

 تعاىل عنهما أنه قيل له أي ابين الزبري كان أشجع قال ما منهما إال عن عمر بن انفع عن أبيه عن بن عمر رضى هللا
شجاع كالمها مشى إىل املوت وهو يراه قال بن عمر وحدثين أبو القاسم بن علي القرشي قال سئل املهلب عن 

بن حصني الشجعان فقال بن الكلبية يعين مصعب بن الزبري وأحد بين متيم يعين عمر بن عبيد هللا بن معمر وعباد 
احلبطي فقيل له فأين أنت عن عبد هللا بن الزبري وعبد هللا بن حازم فقال إمنا كنا يف ذكر اإلنس ومل نكن يف ذكر اجلن 
قال بن عمر وقتل عبد هللا بن الزبري رضى هللا تعاىل عنه يوم الثالاثء لسبع عشرة مضت من مجادى األوىل سنة ثالث 

جرة فأصابته يف وجهه فأرعش ودمي فسقط فأخرب احلجاج فسجد مث جاء حىت وسبعني محل على أهل الشام فرمي آب
 وقف عليه هو وطارق بن عمرو فقال طارق ما ولدت النساء أذكر من هذا 

 
[ حدثين علي بن محشاذ العدل ثنا إمساعيل بن إسحاق القاضي ثنا سليمان بن حرب ثنا محاد بن زيد ثنا  6347] 

بد هللا بن الزبري قال كنت أان وعمر بن أيب سلمة يوم اخلندق على أطم فكان يطأطأ يل هشام بن عروة عن أبيه عن ع
فأنظر إىل القتال وأطأطأ له فينظر إىل القتال فرأيت أيب جيول يف السبخة يكر على هؤالء مرة ويكر على هؤالء مرة 

يل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فلما رجع قلت اي أبت قد رأيتك قال أي بين وقد رأيتين قلت نعم قال قد مجع 
 اليوم أبويه هذا حديث صحيح على شرط الشيخني 

 
[ أخربين حممد بن املؤمل ثنا الفضل بن حممد ثنا بن أيب مرمي ثنا حيىي بن أيوب عن عمارة بن غزية عن  6348] 

 يقول من أنكر البالء فإين ال هشام بن عروة عن أبيه أنه قال حني قتل عبد هللا بن الزبري مسعت عبد هللا بن الزبري
أنكره لقد ذكر يل إمنا قتل حيىي بن زكراي يف زانية كانت جارية هذا حديث صحيح على شرط الشيخني وقد رواه بعض 

 البصريني عن حيىي بن أيوب مسندا 
 

بن عياش عن هشام [ حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ العباس بن الوليد بن مزيد ثنا أيب ثنا إمساعيل  6349] 
بن عروة عن أبيه قال قال عبد هللا بن الزبري لعبد هللا بن جعفر أتذكر يوم استقبلنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أان 

 وأنت فحملين وتركك هذا حديث هلشام بن عروة ومل خيرجاه 
 

م بن محزة حدثين عبد هللا بن حممد بن [ أخربين حممد بن أمحد بن ابلويه ثنا أمحد بن بشر املرثدي ثنا إبراهي 6350] 
حيىي بن عروة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد هللا بن الزبري رضى هللا تعاىل عنهما قال وددت أن رسول هللا صلى 

هللا عليه وسلم أعطاين النداء قيل ومل ذلك قال إهنم أطول الناس أعناقا يوم القيامة هذا حديث صحيح اإلسناد ومل 
د ذكرت يف مقتل عبد هللا بن الزبري رضى هللا تعاىل عنه من جرأة احلجاج بن يوسف على هللا تعاىل وعلى خيرجاه ق

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهتاونه ابحلرمني وأهل بيت الصديق رضى هللا تعاىل عنهم ما يكتفي به العاقل من 
تابعني فيه وشهادهتم على سوء عقيدته بعد قتله عبد هللا معرفته فأمسع اآلن أقاويل الصحابة رضى هللا تعاىل عنهم وال



 بن الزبري وعبد هللا بن عمر بن اخلطاب وسعيد بن جبري 
 

[ حدثنا علي بن محشاذ العدل ثنا حممد بن يونس القرشي ثنا املؤمل بن إمساعيل ثنا سفيان الثوري عن  6351] 
فقال مؤمن وقلت كافر وبيان صحته ما أطلق فيه جماهد بن سلمة بن كهيل قال اختلفت أان وذر املرهيب يف احلجاج 

 جرب رضى هللا تعاىل عنه 
 

[ فيما حدثناه أبو سهل أمحد بن حممد بن عبد هللا بن زايد القطان ببغداد ثنا أبو عمر أمحد بن عبد اجلبار  6352] 
قول اي عجبا من عبد هذيل ثنا أبو بكر بن عياش قال مسعت األعمش يقول وهللا لقد مسعت احلجاج بن يوسف ي

يزعم أنه يقرأ قرآان من عند هللا وهللا ما هو إال رجز من رجز األعراب وهللا لو أدركت عبد هذيل لضربت عنقه هذا 
بعد قتله عبد هللا بن عمر وعبد هللا بن الزبري يتأسف على ما فاته من قتل عبد هللا بن مسعود رضى هللا تعاىل عنه من 

 أبغضهم وخذهلم  العبادلة ولعن من
 

 ذكر عبد هللا بن عمر بن اخلطاب رضى هللا تعاىل عنهما 
[ حدثنا احلسن بن يعقوب بن يوسف العدل ثنا حيىي بن أيب طالب ثنا يزيد بن هارون أنبأ محاد بن زيد عن  6353] 

 علي بن زيد عن أنس وسعيد بن املسيب قاال شهد بن عمر بدرا 
 

ن علي بن حممد بن عقبة الشيباين ابلكوفة ثنا أبو زيد أمحد بن حممد بن طريف ثنا [ أخربين أبو احلسن ب 6354] 
جعفر بن حممد وهدبة بن عبد الوهاب قاال ثنا حممد بن عبيد عن أيب سعد البقال عن أيب حصني عن أيب وائل عن 

منا أحد إال وتغري عما كان عليه  حذيفة رضى هللا تعاىل عنه قال لقد تركنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يوم تويف وما
 إال عمر وعبد هللا بن عمر رضى هللا تعاىل عنهما 

 
[ حدثين أبو بكر حممد بن أمحد بن ابلويه ثنا إبراهيم بن إسحاق احلريب ثنا مصعب بن عبد هللا الزبريي  6355] 

ب بنت مظعون بن حبيب بن وهب قال عبد هللا بن عمر بن اخلطاب بن نفيل العدوي يكىن أاب عبد الرمحن وأمه زين
بن حذافة بن مجح وكان خيضب ابلصفرة تويف مبكة ودفن بذي طوى ويقال دفن بفخ يف مقربة املهاجرين دفن سنة 

 أربع وسبعني وهو يوم مات بن أربع ومثانني سنة 
 

مرزوق عن عطية  [ حدثنا الشيخ أبو بكر بن إسحاق أنبأ علي بن عبد العزيز ثنا أبو نعيم ثنا فضيل بن 6356] 
قال قلت ملوىل البن عمر كيف كان موت بن عمر قال إنه أنكر على احلجاج بن يوسف أفاعيله يف قتل بن الزبري 

وقام إليه فأمسعه فقال احلجاج اسكت اي شيخا قد خرفت فلما تفرقوا أمر احلجاج رجال من أهل الشام فضربه حبربته 
لو أعلم الذي أصابك لضربت عنقه فقال أنت الذي أصبتين قال كيف يف رجله مث دخل عليه احلجاج يعوده فقال 

 قال يوم أدخلت حرم هللا السالح 
 

[ حدثنا الشيخ أبو حممد املزين ثنا القاضي أبو خليفة ثنا إبراهيم بن أيب سويد الذراع ثنا عمارة بن زاذان  6357] 



على الكعبة وقتل بن الزبري فأنكر عبد هللا بن عمر  حدثين مكحول قال بينا أان مع بن عمر إذ نصب احلجاج املنجنيق
ذلك وتكلم مبا ساء مساعه فأمر احلجاج بقتله فضربه رجل من أهل الشام ضربة فلما بلغ احلجاج قصده عائدا فقال 

 له بن عمر أنت قتلتين واآلن جتيئين عائدا كفى ابهلل حكما بيين وبينك 
 

ثنا موسى بن زكراي ثنا خليفة بن خياط قال قدم عبد هللا بن عمر البصرة [ أخربين أمحد بن يعقوب الثقفي  6358] 
 وإىل فارس غازاي قدمها ومات مبكة سنة أربع وسبعني 

 
[ أخربين حممد بن علي بن عبد احلميد الصنعاين مبكة ثنا إسحاق بن إبراهيم بن عباد أنبأ عبد الرزاق أنبأ  6359] 

 أيب أن أدفنه خارجا من احلرم فلم نقدر فدفناه ابحلرم بفخ يف مقربة املهاجرين  معمر عن الزهري عن سامل قال أوصاين
 

[ حدثين أبو بكر بن أيب دارم احلافظ ابلكوفة ثنا أمحد بن موسى بن إسحاق التميمي ثنا مالك بن  6360] 
مسعت عبد هللا بن عمر  إمساعيل النهدي ثنا عبد هللا بن جعفر املخزومي حدثين أبو املليح عن ميمون بن مهران قال

يقول كففت يدي فلم أقدم واملقاتل على احلق أفضل قال احلاكم رمحه هللا تعاىل شرح هذا احلديث وبيانه فيما حدثناه 
 أبو قال مسعت عبد هللا بن عمر يقول ما آسي على شيء إال أين مل أقاتل مع علي رضى هللا تعاىل عنه الفئة الباغية 

 
ي القضاة أبو احلسن حممد بن صاحل بن علي ثنا أبو أمحد حممد بن أمحد اجلريري البجلي [ أخربين قاض 6361] 

صاحب أيب العباس أمحد بن حيىي وحممد بن يزيد ثنا أبو جعفر حممد بن احلارث اخلزاز موىل أمري املؤمنني املنصور 
غسان بن عبد احلميد قال ما كان الناس  وصاحب أيب عبد هللا حممد بن يزيد األعرايب ثنا علي بن حممد املدايين حدثين

يشكون أن بن عمر ابيع عليا على أن ال يقاتل معه ورضي علي منه بذلك قال أبو احلسن املدايين وحدثين األسود بن 
شيبان عن خالد بن مشري قال مسعت موسى بن طلحة بن عبيد هللا يقول يرحم هللا أاب عبد الرمحن عبد هللا بن عمر أين 

لى العهد الذي عاهده عليه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مل يتغري وهللا ما استغرته قريش يف فتنتها األوىل ألحسبه ع
 فقلت هذا يزري على أبيه 

 
[ أخربان محزة بن العباس العقيب ببغداد ثنا العباس بن حممد الدوري ثنا أبو اجلواب األحوص بن جواب ثنا  6362] 

ق عن عبد الرمحن بن عوسجة عن الرباء قال عرضت أان وابن عمر رضى هللا تعاىل عنهما عمار بن رزيق عن أيب إسحا
على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يوم بدر فاستصغران وشهدان أحدا قال احلاكم رمحه هللا تعاىل قد قدمت يف أول 

شهد بدرا وهذا اإلسناد أقوى منه الرتمجة حديث يزيد بن هارون إبسناده عن أنس أن بن عمر رضى هللا تعاىل عنهما 
وقد اتفق الشيخان رضى هللا تعاىل عنهما على حديث عبيد هللا بن عمر عن انفع عن بن عمر رضى هللا تعاىل عنهما 
أنه عرض على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو بن أربع عشرة فلم جيره وعرض عليه يف اخلندق فأجازه وهو أول 

  مشهد شهده وهللا أعلم
 

[ حدثين أبو جعفر أمحد بن عبيد بن إبراهيم األسدي احلافظ هبمدان ثنا إبراهيم بن احلسني بن ديزيل  6363] 
حدثين عتيق بن يعقوب قال مسعت مالك بن أنس رمحه هللا تعاىل يقول قال يل بن شهاب ال تعدلن عن رأي بن عمر 



لم خيف عليه شيء من أمر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فإنه أقام بعد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ستني سنة ف
 وال من أمر أصحابه 

 
[ حدثنا علي بن محشاذ العدل ثنا هشام بن علي ثنا حجاج بن نصري ثنا شعبة عن أيب إسحاق قال مسعت  6364] 

 أاب سلمة بن عبد الرمحن يقول كان بن عمر يف زمانه أفضل من عمر يف زمانه 
 

أبو عبد هللا الصفار ثنا حممد بن مسلمة ثنا يزيد بن هارون وعبد هللا بن مسلمة قاال ثنا عبد هللا  [ أخربان 6365] 
بن عمر عن أيب النضر عن أيب سلمة عن عائشة رضى هللا تعاىل عنها قالت ما رأيت ألزم لألمر األول من عبد هللا بن 

 عمر 
 

مان سعيد بن احلجواين ثنا وكيع بن اجلراح حدثين أبو هالل [ حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أبو عث 6366] 
 حممد بن سليمان عن قتادة عن سعيد بن املسيب قال لو شهدت على أحد أنه من أهل اجلنة لشهدت على بن عمر 

 
[ أخربان احلسن بن يعقوب بن يوسف العدل ثنا حيىي بن أيب طالب ثنا عبد هللا بن إسحاق بن الفضل  6367] 

أيب عن صاحل بن خوات عن انفع عن بن عمر رضى هللا تعاىل عنهما قال ملا فرض عمر ألسامة بن زيد ثالثة حدثين 
آالف وفرض يل ألفني ومخس مائة فقلت له اي أبت مل تفرض ألسامة بن زيد ثالثة آالف وتفرض يل ألفني ومخس مائة 

أيب قال صدقت اي بين ولكين أشهد ألبوه كان  وهللا ما شهد أسامة مشهدا غبت عنه وال شهد أبوه مشهدا غاب عنه
أحب الناس إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من أبيك وهلو أحب إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم منك صحيح 

اإلسناد ومل خيرجاه فإن توهم متوهم أن هذه الفضيلة ألسامة فليعلم أين إمنا خرجت هذا احلديث ألمرين أحدمها 
البنه أنه مل يشهد أسامة مشهدا إال شهدته وهذه من أجل فضائل بن عمر والثاين أن الشيخني رضى هللا شهادة عمر 

تعاىل عنهما قد خرجا أكثر ما روي من فضائل بن عمر على شرطهما من املسانيد فأان أجتهد يف حتصيل خرب مسند 
 صحيح مل خيرجاه 

 
بن أمحد الزاهد األصبهاين ثنا أمحد بن مهران بن خالد ثنا خالد بن [ أخربان أبو عبد هللا حممد بن عبد هللا  6368] 

خملد القطواين ثنا عبيد هللا بن عمر عن انفع عن بن عمر رضى هللا تعاىل عنهما قال ابيعت النيب صلى هللا عليه وسلم 
النيب صلى هللا عليه  يوم احلديبية على املوت مرتني قال رأى عمر الناس جمتمعني فقال أذهب فأنظر ما شأهنم فإذا

وسلم يبايع على املوت فبايعته مث رجعت إىل عمر فأخربته فجاء فبايعته بعدما ابيع وهذه من أجل فضائل بن عمر ومل 
 خيرجاه وعبيد هللا بن عمر العمري رمحه هللا مل يذكر إال بسوء احلفظ فقط 

 
 احلضرمي ثنا سعيد بن عمرو األشعثي ثنا عبثر [ حدثنا الشيخ أبو بكر بن إسحاق أنبأ حممد بن عبد هللا 6369] 

ثنا حصني عن سامل بن أيب اجلعد عن جابر بن عبد هللا رضى هللا تعاىل عنهما قال ما منا أحد أدرك الدنيا إال قد مالت 
 به ومال هبا إال عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما هذا حديث صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه 

 



نا أبو العباس حممد بن يعقوب احلافظ أنبأ حممد بن إسحاق الصغاين ثنا قتيبة بن سعيد وأبو النضر [ حدث 6370] 
إمساعيل بن عبد هللا العجلي قاال ثنا حممد بن يزيد بن خنيس قال قال عبد العزيز بن أيب رواد حدثين انفع قال دخل 

 امحة قريش على هذه الدنيا إال خوفك بن عمر الكعبة فسمعته يقول وهو ساجد قد تعلم ما مينعين من مز 
 

[ حدثين أبو بكر حممد بن أمحد بن ابلويه ثنا موسى بن هارون ثنا عمر بن حممد األسدي ثنا أيب ثنا شريك  6371] 
عن سعيد بن مسروق عن املنذر الثوري عن حممد بن احلنفية قال كان بن عمر خري هذه األمة قال أبو عمران وحدثنا 

نا أيب ثنا حممد بن أابن عن السدي عن سعيد بن جبري قال رأيت بن عمر وأاب هريرة وأاب سعيد وغريهم  عمر بن حممد ث
 كانوا يرون أنه ليس أحد منهم على احلال اليت فارق عليها حممد صلى هللا عليه وسلم غري بن عمر 

 
أ أبو حامت بن حمبوب ثنا عبد اجلبار [ حدثين أبو عبد هللا حممد بن العباس الشهيد رضى هللا تعاىل عنه أنب 6372] 

بن العالء ثنا سفيان عن جعفر بن حممد عن أبيه قال مسعت علي بن احلسني يقول إن بن عمر أزهد القوم وأصوب 
 القوم رأاي 

 
[ أخربين عبد هللا بن حممد الصيدالين ثنا حممد بن أيوب أنبأ موسى بن إمساعيل ثنا سليمان بن املغرية عن  6373] 

بن زيد عن يوسف بن مهران قال كنا مع جابر بن عبد هللا رضى هللا تعاىل عنهما فقال جابر إذا سركم أن تنظروا  علي
 إىل أصحاب حممد صلى هللا عليه وسلم الذين مل يغريوا ومل يبدلوا فانظروا إىل عبد هللا بن عمر ما منا أحد إال غري 

 
 بن دينار العدل ثنا أبو نصر أمحد بن حممد بن نصر ثنا أبو غسان [ حدثنا أبو عبد هللا حممد بن عبد هللا 6374] 

مالك بن إمساعيل ثنا زهري عن حممد بن سوقة عن أيب جعفر قال مل يكن أحد من أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم 
  تعاىل عنهما إذا مسع من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حديثا أحذر أن ال يزيد فيه وال ينقص من بن عمر رضى هللا

 
[ أخربان أبو عبد هللا الصفار ثنا حممد بن مسلمة ثنا يزيد بن هارون أنبأ حممد بن عمر عن أيب عمرو بن  6375] 

محاس عن محزة بن عبد هللا بن عمر عن عبد هللا بن عمر رضى هللا تعاىل عنهما قال تلوت هذه اآلية } لن تنالوا الرب 
ما أعطاين هللا تعاىل فما وجدت شيئا أحب إيل من جارييت رضية فقلت هي حرة لوجه  حىت تنفقوا مما حتبون { فذكرت

 هللا عز وجل فلوال أين ال أعوذ يف شيء جعلته هلل عز وجل لنكحتها فأنكحها انفع فهي أم ولده 
 

ن [ حدثين علي بن محشاذ العدل ثنا أنس بن موسى ثنا عبد الصمد بن حسان ثنا خارجة عن موسى ب 6376] 
 عقبة عن انفع قال لو رأيت بن عمر يتبع آاثر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لقلت هذا جمنون 

 
[ أخربين عبد الصمد بن حممد بن احلصني القاري ثنا علي بن عبد العزيز ثنا أبو عبيدة ثنا بن أيب مرمي  6377] 

 أبيه  حدثين عبد اجلبار بن عمر عن بن شهاب قال أسلم عبد هللا بن عمر قبل
 

[ حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا احلسن بن علي ثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن بن  6378] 



عمر رضى هللا تعاىل عنهما أن رجال سأله عن مسألة فقال ال علم يل هبا فلما أدبر الرجل قال بن عمر نعم ما قال بن 
 عمر سئل عما ال يعلم فقال ال علم يل هبا 

 
 ذكر رافع بن خديج رضى هللا تعاىل عنه 

[ حدثنا أبو عبد هللا األصبهاين ثنا احلسن بن اجلهم ثنا احلسني بن الفرج ثنا حممد بن عمر قال ورافع بن  6379] 
خديج بن رافع بن عدي بن زيد بن جشم بن حارثة بن احلارث بن اخلزرج بن عمرو وهو النبيت بن مالك بن أوس 

اخلندق واملشاهد كلها مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وكان رافع أصابه يوم أحد سهم يف ترقوته شهد رافع أحدا و 
فقال له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إن شئت نزعت السهم وتركت القطيفة وشهدت لك يوم القيامة إنك شهيد 

دهرا وكان إذا ضحك فاستعرب بدا فلما   فرتكها رافع لقول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فكان ال حيس منه شيئا
كان يف خالفة عثمان انتقض به ذلك اجلرح فمات منه قال بن عمر فحدثين عبيد هللا بن اهلرير من ولد رافع بن 

خديج عن عمر بن عبيد هللا بن أيب رافع عن بشري بن يسار قال مات رافع بن خديج يف أول سنة أربع وسبعني وهو 
 بن عمر جنازته وكان رافع يكىن أاب عبد هللا ومات ابملدينة بن ست ومثانني وحضر 

 
[ أخربين إمساعيل بن حممد بن الفضل ثنا جدي ثنا إبراهيم بن املنذر قال تويف رافع بن خديج احلارثي  6380] 

 يكىن أاب عبد هللا ابملدينة سنة أربع وسبعني 
 

يم بن احلسني ثنا آدم بن أيب إايس ثنا شعبة عن أيب بشر [ أخربين عبد الرمحن بن احلسن القاضي ثنا إبراه 6381] 
 عن يوسف بن ماهك قال رأيت بن عمر قائما بني قائميت سرير رافع بن خديج 

 
[ حدثنا أمحد بن سلمان الفقيه ثنا عبد امللك بن حممد الرقاشي ثنا يعقوب بن ثنا رفاعة بن هرير عن جده  6382] 

 هللا عليه وسلم أجازه يوم أحد وجعله يف الرماة رافع بن خديج أن رسول هللا صلى 
 

 ذكر سلمة بن األكوع رضى هللا تعاىل عنه 
[ حدثنا أبو عبد هللا األصبهاين ثنا احلسن بن اجلهم بن مصقلة ثنا احلسني بن الفرج ثنا حممد بن عمر قال  6383] 

مالك بن سالمان بن أسلم بن أفصى ذكر سلمة بن األكوع واسم األكوع سنان بن عبد هللا بن قشري بن خزمية بن 
عنه أنه قال غزوت مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سبع غزوات ومع زيد بن حارثة تسع غزوات يؤمره رسول هللا 

صلى هللا عليه وسلم علينا قال بن عمر ومسعت أن سلمة كان يكىن أاب إايس قال وحدثين عبد العزيز بن عقبة عن 
 ويف أيب سلمة بن األكوع ابملدينة سنة أربع وسبعني وهو بن مثانني سنة إايس بن سلمة قال ت

 
[ أخربين أمحد بن يعقوب الثقفي ثنا موسى بن زكراي التسرتي ثنا خليفة بن خياط قال وسلمة بن األكوع  6384] 

 يكىن أاب سنان تويف ابملدينة سنة أربع وسبعني 
 

 هللا تعاىل عنهما  ذكر مالك بن سنان والد أيب سعيد اخلدري رضى



[ أخربين أمحد بن يعقوب الثقفي ثنا موسى بن زكراي التسرتي ثنا شباب بن خياط قال مالك بن سنان بن  6385] 
 ثعلبة بن عبيد بن األجبر وامسه خدرة بن عوف وهو أبو أيب سعيد اخلدري سعد بن مالك 

 
امت الرازي ثنا حممد بن عيسى بن الطباع ثنا موسى [ أنبأ عبد الرمحن بن محدان اجلالب هبمدان ثنا أبو ح 6386] 

بن حممد بن علي احلجيب حدثتين أمي من ولد أيب سعيد اخلدري عن أم عبد الرمحن بنت أيب سعيد عن أبيها أيب سعيد 
اخلدري رضى هللا تعاىل عنه قال شج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف وجهه يوم أحد فتلقاه أيب مالك بن سنان 

س الدم عن وجهه بفمه مث ازدرده فقال النيب صلى هللا عليه وسلم من سره أن ينظر إىل من خالط دمي فلينظر فلح
 إىل مالك بن سنان 

 
 ذكر أيب سعيد اخلدري رضى هللا تعاىل عنه 

ريي [ حدثين أبو بكر حممد بن أمحد بن ابلويه ثنا إبراهيم بن إسحاق احلريب ثنا مصعب بن عبد هللا الزب 6387] 
قال وأبو سعيد اخلدري سعد بن مالك بن سنان بن ثعلبة بن عبيد بن األجبر وامسه خدرة بن عوف بن اخلزرج وكان 

 قتادة بن النعمان أخوه ألمه وتويف أبو سعيد اخلدري سنة أربع وسبعني 
 

د بن عمر حدثين [ حدثنا أبو عبد هللا األصبهاين ثنا احلسن بن اجلهم ثنا احلسني بن الفرج ثنا حمم 6388] 
الضحاك بن عثمان عن حممد بن حيىي بن حبان عن عبد هللا بن حمرييز وأيب نضرة عن أيب سعيد اخلدري رضى هللا تعاىل 

عنه قال خرجت مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف غزوة بين املصطلق قال بن عمر وهو يومئذ بن مخس عشرة 
 ندق وما بعد ذلك من املشاهد سنة قال بن عمر وشهد أيضا أبو سعيد اخل

 
[ أخربين أبو زكراي حيىي بن حممد العنربي ثنا أبو عبد هللا البوشنجي ثنا حيىي بن بكري ثنا سعيد بن زيد عن  6389] 

ربيح بن عبد الرمحن بن أيب سعيد اخلدري عن أبيه عن أيب سعيد اخلدري رضى هللا تعاىل عنه قال عرضت يوم أحد 
 عليه وسلم ويل بن ثالث عشرة فجعل أيب أيخذ بيدي فيقول اي رسول هللا إنه عبل العظام وإن  على النيب صلى هللا

 كان مؤذان قال وجعل النيب صلى هللا عليه وسلم يصعد يف البصر ويصوبه مث قال رده فردين 
 

داود ثنا حممد بن  [ حدثنا أبو عبد هللا األصبهاين ثنا أبو جعفر حممد بن أمحد بن مصقلة ثنا سليمان بن 6390] 
 عمر حدثين عبد العزيز بن عقبة عن إايس بن سلمة بن األكوع قال مات أبو سعيد اخلدري سنة أربع وسبعني 

 
[ أخربان أبو بكر حممد بن عبد هللا الشافعي ثنا حممد بن مسلمة ثنا يزيد بن هارون أنبأ اجلريري عن أيب  6391] 

 أنه كان يقول حتدثوا فإن احلديث يذكر احلديث نضرة عن أيب سعيد رضى هللا تعاىل عنه 
 

[ أخربين األستاذ أبو الوليد ثنا احلسن بن سفيان ثنا قتيبة بن سعيد ثنا عبد الرمحن بن أيب الرجال عن  6392] 
عمارة بن غزية عن عبد الرمحن بن أيب سعيد اخلدري قال قال يل أيب أين كربت وذهب أصحايب ومجاعيت فخذ بيدي 

كأ علي حىت جاء إىل أقصى البقيع مكاان ال يدفن فيه فقال اي بين إذا أان مت فادفين ها هنا وال تضرب علي قال فات



فسطاطا وال متش معي بنار وال تبكني علي انئحة وال تؤذن بن أحدا واسلك بن زقاق عمقة وليكن مشيك خببا 
ولون مىت خترجوه فأقول إذا فرغت من جهازه فهلك يوم اجلمعة فكرهت أن أؤذن الناس ملا كان هناين فيأتوين فيق

 أخرجه قال فامتأل على البقيع الناس 
 

[ أخربين أبو جعفر حممد بن صاحل ثنا حممد بن شاذان ثنا إسحاق بن إبراهيم أنبأ إمساعيل بن علية عن  6393] 
يد أو ننقص فلو كتبناها قال اجلريري عن أيب نضرة قال قلنا أليب سعيد إنك حتدثنا أبحاديث معجبة وإان خناف أن نز 

لن تكتبوه ولن جتعلوه قرآان ولكن احفظوا عنا كما حفظنا مث قال مرة أخرى خذوا عنا كما أخذان عن رسول هللا صلى 
 هللا عليه وسلم 

 
[ حدثنا أبو عمرو عثمان بن أمحد بن السماك ببغداد ثنا عبد الكرمي بن اهليثم الدير عاقويل ثنا حممد بن  6394] 
سى بن الطباع ثنا موسى بن حممد بن علي احلجيب حدثتين أمي وهي من ولد أيب سعيد اخلدري أهنا مسعت أم عبد عي

الرمحن بن أيب سعيد اخلدري حتدث عن أيب سعيد اخلدري رضى هللا تعاىل عنه قال ملا كان يوم أحد شج النيب صلى هللا 
سعيد فمسح الدم عن وجه النيب صلى هللا عليه وسلم مث  عليه وسلم يف جبهته فأاته مالك بن سنان وهو والد أيب

أزدرده فقال النيب صلى هللا عليه وسلم من سره أن ينظر إىل من خالط دمي دمه فلينظر إىل مالك بن سنان حدثنا أبو 
 قد خرجاه العباس حممد بن يعقوب ثنا أبو جعفر أمحد بن عبد احلميد احلارثي ثنا أبو أسامة حدثين يزيد بن عبد هللا و 

 
 ذكر جابر بن عبد هللا رضى هللا تعاىل عنهما 

[ أخربان الشيخ أبو بكر بن إسحاق رضى هللا تعاىل عنهما ثنا إمساعيل بن قتيبة ثنا أبو بكر وعثمان ابنا أيب  6395] 
 عبد هللا  شيبة قاال ثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن وهب بن كيسان قال قيل جلابر بن عبد هللا اي أاب

 
[ حدثين أبو بكر حممد بن أمحد بن ابلويه ثنا إبراهيم بن إسحاق الزهري احلريب ثنا مصعب بن عبد هللا بن  6396] 

عبد هللا الزبريي قال جابر بن عبد هللا بن عمرو بن حرام بن ثعلبة بن حرام بن كعب بن غنم بن كعب بن سلمة بن 
 ن جشم بن اخلزرج وكان يكىن أاب عبد هللا سعد بن علي بن أسد بن ساردة بن يزيد ب

 
[ أخربان علي بن عبد الرمحن السبيعي ابلكوفة ثنا احلسن بن احلكم احلريي قال مسعت أاب نعيم يقول مات  6397] 

 جابر بن عبد هللا سنة تسع وسبعني 
 

نا حممد بن عمر قال شهد جابر [ حدثنا أبو عبد هللا األصبهاين ثنا احلسن بن اجلهم ثنا احلسني بن الفرج ث 6398] 
بن عبد هللا العقبة يف السبعني من األنصار الذين ابيعوا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عندها وكان من أصغرهم يومئذ 

 وأراد شهود بدر فخلفه أبوه على أخواته وكن تسعا وخلفه أيضا حني خرج إىل أحد وشهد ما بعد ذلك من املشاهد 
 

أبو العباس ثنا العباس بن حممد الدوري ثنا حممد بن عبيد ثنا األعمش عن أيب سفيان عن جابر [ فحدثنا  6399] 
 رضى هللا تعاىل عنه قال كنت أمتح ألصحايب يوم بدر من القليب 



 
[ فأخربين خملد بن جعفر ثنا حممد بن احلارث عن حممد بن سعد قال قلت حملمد بن عمر إن أهل الكوفة  6400] 

عمش عن أيب سفيان عن جابر رضى هللا تعاىل عنه أنه قال كنت أمتح ألصحايب يوم بدر من القليب فقال رووا عن األ
حممد بن عمر هذا غلط من رواية أهل العراق يف جابر وأيب مسعود األنصاري يصريوهنما فيمن شهد بدرا ومل يرو ذلك 

السرية قال حممد بن عمر وحدثين خارجة بن موسى بن عقبة وال حممد بن إسحاق وال أبو معشر وال أحد ممن روى 
احلارث قال مات جابر بن عبد هللا سنة مثان وسبعني وهو بن أربع وتسعني سنة وكان قد ذهب بصره ورأيت على 

 سريره بردا وصلى عليه أابن بن عثمان وهو وايل املدينة 
 

ثنا احلسني بن حممد بن زايد ثنا أبو كريب ثنا [ أخربان حممد بن إبراهيم املزكي وعلي بن حممد القابسي قاال  6401] 
 وكيع عن عبد الرمحن بن الغسيل عن عاصم بن عمر بن قتادة قال أاتان جابر بن عبد هللا مصفرا رأسه وحليته 

 
[ حدثنا الشيخ أبو بكر بن إسحاق أنبأ عبد هللا بن أمحد بن حنبل حدثين أيب ثنا عبد الرمحن بن مهدي  6402] 

حممد بن املنكدر قال مسعت جابر بن عبد هللا رضى هللا تعاىل عنهما يقول دخلت على احلجاج فما  عن سفيان عن
 سلمت عليه 

 
[ أخربان حممد بن إبراهيم اهلامشي وعلي بن حممد القباين ثنا أبو كريب ثنا أبو غسان عباد بن كليب عن  6403] 

 تعاىل عنهما قال استغفر يل رسول هللا صلى هللا عليه محاد بن سلمة عن أيب الزبري عن جابر بن عبد هللا رضى هللا
 وسلم ليلة العقبة مخسة وعشرين مرة هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه 

 
[ حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا العباس بن حممد الدوري ثنا إسحاق بن عيسى ثنا مسكني بن  6404] 

لصواف يقول حدثنا أبو الزبري املكي عن جابر بن عبد هللا رضى هللا تعاىل عبد هللا احلراين ثقة قال مسعت حجاجا ا
عنهما قال غزا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أحدا وعشرين غزوة وشهدت معه تسعة عشرة غزوة وكان آخر غزوة 

 غزاها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم تبوك هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه 
 

 لد اجلهين رضى هللا تعاىل عنه ذكر زيد بن خا
[ حدثنا أبو عبد هللا األصبهاين ثنا أبو حفص بن مصقلة ثنا سليمان بن داود ثنا حممد بن عمر قال وزيد  6405] 

 بن خالد اجلهين اختلف يف كنيته فكان أهل املدينة يزعمون أنه أبو عبد الرمحن وقال غريهم كان يكىن أاب طلحة 
 

مة بن زيد بن أسلم عن أبيه وحممد بن احلجازي احلجيب قاال مات زيد بن خالد اجلهين [ فحدثنا أسا 6406] 
 ابملدينة سنة مثان وسبعني وهو بن مخس ومثانني سنة 

 
[ أخربان إمساعيل بن حممد بن الفضل ثنا جدي ثنا إبراهيم بن املنذر احلزامي قال زيد بن خالد اجلهين يكىن  6407] 

 ملدينة سنة مثان وسبعني وهو بن مخس ومثانني أاب عبد الرمحن مات اب



 
 ذكر عبد هللا بن جعفر بن أيب طالب الطيار رضى هللا تعاىل عنه 

[ أخربان إمساعيل بن حممد بن الفضل ثنا جدي ثنا إبراهيم بن املنذر احلزامي ثنا حممد بن فليح عن موسى  6408] 
 بن جعفر بن أيب طالب أبرض احلبشة وتويف سنة مثانني بن عقبة عن بن شهاب قال ولدت أمساء بنت عميس عبد هللا

 وهو يوم تويف بن مثانني سنة 
 

[ أخربين حممد بن عبد هللا بن حممد الدورقي ثنا حممد بن إسحاق ثنا إسحاق بن إبراهيم الصواف ثنا حيىي  6409] 
أيب موسى عن أمساء بنت عميس رضى هللا بن راشد ثنا حيىي بن عبد هللا بن أيب بردة قال حدثين أيب عن أيب بردة عن 

 تعاىل عنها قالت قال يل النيب صلى هللا عليه وسلم للناس هجرة ولكم هجراتن هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه 
 

[ أخربين حممد بن املؤمل بن احلسن ثنا الفضل بن حممد الشعراين ثنا أمحد بن حنبل ثنا احلكم بن انفع ثنا  6410] 
بن عياش عن هشام بن عروة عن أبيه أن عبد هللا بن الزبري وعبد هللا بن جعفر ابيعا النيب صلى هللا عليه إمساعيل 

 وسلم ومها ابنا سبع سنني وأن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ملا رآمها تبسم وبسط يده فبايعهما 
 

بة ثنا أبو عاصم أنبأ بن جريج عن جعفر [ أخربين أبو احلسني حممد بن أمحد بن متيم القنطري ثنا أبو قال 6411] 
بن خالد بن سارة عن أبيه عن عبد هللا بن جعفر قال لو رأيتين وعبيد هللا وقثم وحنن نلعب إذ مر بنا رسول هللا صلى 

هللا عليه وسلم فقال ارفعوا هذا إيل فحملين أمامه وقال لقثم ارفعوا هذا إيل فجعله وراءه فدعا لنا وكان عبيد هللا 
حب إىل عباس من قثم ما استحيي من عمه قال قلت ما فعل قثم قال استشهد قال قلت هللا ورسوله أعلم ابخلرية أ

 هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه 
 

[ حدثنا أبو بكر حممد بن عبد هللا الشيباين ثنا مكي بن عبدان قال مسعت مسلم بن احلجاج يقول أبو  6412] 
يب طالب مسع النيب صلى هللا عليه وسلم ومات رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو بن جعفر عبد هللا بن جعفر أ

 عشر سنني 
 

[ حدثنا أبو بكر حممد بن عبد هللا الشيباين ثنا مكي بن عبدان وقال أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أبو  6413] 
 ثنا علي بن أيب محلة قال وفد عبد هللا بن جعفر زرعة ثنا عبد الرمحن بن عمرو الدمشقي ثنا حممد بن أيب أسامة احلليب

 على معاوية فأمر له أبلفي ألف درهم 
 

[ أخربان احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا حممد بن زكراي الغاليب ثنا بن عائشة قال دخل زايد األعجم على  6414] 
 عبد هللا بن جعفر يف مخس دايت فأعطاه فأنشأ يقول 

 سألناه اجلزيل فما تلكأ 
 وأعطى فوق منيتنا وزادا 

 وأحسن مث أحسن مث عدان 



 فأحسن مث عدت له فعادا 
 مرارا ما أعود الدهر إال 

تبسم ضاحكا وثىن الوسادا قد اتفق البخاري ومسلم رضى هللا تعاىل عنهما على مساع عبد هللا بن جعفر بن أيب طالب 
و بن عشر سنني وأان ذاكر مبشيئة هللا عز وجل يف هذا رضى هللا تعاىل عنهما من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وه

 املوضع بيان ما اتفقا عليه أبسانيدمها 
 

[ أخربين بكر بن حممد بن محدان الصرييف مبرو ثنا أبو بكر بن أيب خيثمة ثنا مصعب بن عبد هللا بن  6415] 
ه رضى هللا تعاىل عنه قال رأيت على النيب مصعب بن اثبت بن الزبري ثنا أيب عن إمساعيل بن عبد هللا بن جعفر عن أبي

 صلى هللا عليه وسلم ثوبني مصبوغني بزعفران ورداء وعمامة 
 

[ حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق الصنعاين ثنا معاذ بن هانئ ثنا حيىي بن العالء ثنا  6416] 
الب قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ينهي عن عبد هللا بن حممد بن عقيل عن عبد هللا بن جعفر بن أيب ط

 مثن الكلب وكسب احلجام 
 

[ حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن حممد بن حيىي ثنا حممد بن سليمان بن فارس ثنا حممد بن إمساعيل البخاري  6417] 
بن مروان حدثين إبراهيم بن حممد بن قال قال العنربي حدثين إمساعيل بن عبيد هللا الثقفي ثنا عبيد هللا بن عبد الرمحن 

علي بن عبد هللا بن جعفر عن حممد بن علي بن عبد هللا بن جعفر عن أبيه أنه مسع عبد هللا بن جعفر رضى هللا تعاىل 
 عنهما يقول مسعت النيب صلى هللا عليه وسلم أمر رجال فقال سل هللا العفو والعافية يف الدنيا واآلخرة 

 
بو الوليد اإلمام وأبو بكر بن قريش قاال أنبأ احلسن بن سفيان وأخربين حممد بن املؤمل ثنا [ أخربين أ 6418] 

الفضل بن حممد قاال ثنا أمحد بن املقدام ثنا أصرم بن حوشب ثنا إسحاق بن واصل الضيب عن أيب جعفر حممد بن 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وما علي بن احلسني قال قلنا لعبد هللا بن جعفر بن أيب طالب حدثنا ما مسعت من 

رأيت منه وال حتدثنا عن غريه وإن كان ثقة قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول ما بني السرة إىل الركبة 
عورة ومسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول الصدقة يف السر تطفئ غضب الرب ومسعت رسول هللا صلى هللا 

ار أميت قوم ولدوا يف النعيم وغذوا به أيكلون من الطعام ألواان ويلبسون من الثياب ألواان ويركبون عليه وسلم يقول شر 
من الدواب ألواان يتشدقون يف الكالم ومسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأاته بن عباس فقال إين انتهيت إىل 

صلى هللا عليه وسلم وقد فعلوها والذي نفسي بيده قوم وهم يتحدثون فلما رأوين نكسوا واستثنوين فقال رسول هللا 
 ال يؤمن أحدهم حىت حيبكم حليب أترجون أن تدخلوا اجلنة بشفاعيت فال يرجوها بنو عبد املطلب 

 
[ حدثين حممد بن صاحل بن هانئ ثنا احلسني بن الفضل البجلي ثنا حممد بن كناسة ثنا هشام بن عروة عن  6419] 

عفر رضى هللا تعاىل عنهما قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خري نسائها مرمي بنت أبيه عن عبد هللا بن ج
 عمران وخري نسائها خدجية بنت خويلد رواه أكثر أصحاب هشام عنه وهو خمرج يف الصحيحني هكذا 

 



 ذكر واثلة بن األسقع رضى هللا تعاىل عنه 
 أنبأ أبو خليفة ثنا حممد بن سالم اجلمحي عن أيب عبيدة قال [ أخربان أبو حممد أمحد بن عبد هللا املزين 6420] 

 واثلة بن األسقع بن عبد العزى بن عبد ايليل بن انشب بن غرية بن سعد بن ليث قد اختلفوا يف كنيته 
 

 [ فحدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن فراش الفقيه مبكة حرسها هللا تعاىل ثنا بكر بن سهل الدمياطي ثنا عبد هللا 6421] 
بن صاحل حدثين معاوية بن صاحل عن العالء بن احلارث عن مكحول قال دخلت على واثلة بن األسقع فقلت اي أاب 
األسقع حدثنا حديثا مسعته من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ليس فيه وهم وال مزيد وال نسيان فقال هل قرأ أحد 

حلافظني قال فهذا القرآن مكتوب بني أظهركم ال أتلون حفظه منكم الليلة من القرآن شيئا فقلنا نعم وما حنن له اب
وأنتم تزعمون أنكم تزيدون وتنقصون فكيف أبحاديث مسعناها من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عسى أن ال نكون 

 مسعناها إال مرة واحدة حسبكم إذا جئناكم ابحلديث على معناه وقد قيل كنيته أبو قرصافة 
 

أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أبو احلسن حممد بن سنان القزاز ثنا أبو داود الطيالسي ثنا شعبة [ حدثنا  6422] 
عن أيب الفيض قال خطبنا مسلمة بن عبد امللك فقال ال تصوموا رمضان يف السفر فمن صامه فليقضه قال أبو 

 ت ما قضيت الفيض فلقيت أاب قرصافة واثلة بن األسقع فسألته فقال لو صمت مث صمت مث صم
 

[ وأخربين أمحد بن يعقوب الثقفي ثنا موسى بن زكراي التسرتي ثنا خليفة قال واثلة بن األسقع يكىن أاب  6423] 
 قرصافة له دار ابلبصرة وقد قيل كنيته أبو شداد 

 
م ثنا مروان [ حدثناه أبو احلسني بن علي احلافظ ثنا إبراهيم بن دحيم الدمشقي ثنا أيب ثنا الوليد بن مسل 6424] 

 بن جناح ثنا يونس بن ميسرة بن حلبس قال لقيت واثلة بن األسقع فقلت كيف أنت اي أاب شداد 
 

[ إمساعيل بن عياش حدثين سعيد بن خالد قال تويف واثلة بن األسقع وهو بن مائة سنة ومخسن سنني  6425] 
 وذلك يف سنة ثالث ومثانني 

 
قوب يقول مسعت العباس بن حممد الدوري يقول مسعت حيىي بن معني يقول [ مسعت أاب العباس حممد بن يع 6426] 

 تويف واثلة بن األسقع سنة ثالث ومثانني وهو بن مائة سنة ومخس سنني 
 

[ أخربان أبو النضر حممد بن يوسف الفقيه ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ثنا سليمان بن عبد الرمحن  6427] 
ن املقاتلي حدثتين أمساء بنت واثلة بن األسقع قالت كان أيب إذا صلى الصبح جلس الدمشقي ثنا حممد بن عبد الرمح

مستقبل القبلة حىت تطلع الشمس فرمبا كلمته يف احلاجة فال يكلمين فقلت ما هذا فقال مسعت رسول هللا صلى هللا 
 فر له ذنب سنة عليه وسلم يقول من صلى الصبح مث قرأ قل هو هللا أحد مائة مرة قبل أن يتكلم أحدا غ

 
[ حدثنا أبو احلسن أمحد بن حممد بن إمساعيل بن مهران ثنا أيب ثنا سليم بن منصور بن عمار ثنا أيب ثنا  6428] 



معروف أبو اخلطاب عن واثلة بن األسقع رضى هللا تعاىل عنه قال ملا أسلمت أتيت النيب صلى هللا عليه وسلم فقال 
 ك شعر الكفر ومسح رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على رأسي يل اذهب فاغتسل مباء وسدر والق عن

 
 ذكر عبد هللا بن أيب أوىف األسلمي رضى هللا تعاىل عنه 

[ مسعت أاب العباس حممد بن يعقوب يقول مسعت العباس بن حممد الدوري يقول عبد هللا بن أيب أوىف أبو  6429] 
 معاوية 

 
 ثنا احلسن بن اجلهم ثنا احلسني بن الفرج ثنا حممد بن عمر قال عبد هللا بن [ حدثنا أبو عبد هللا األصبهاين 6430] 

أيب أوىف واسم أيب أوىف علقمة بن خالد بن احلارث بن أيب أسيد بن رفاعة بن ثعلبة بن هوازن بن أسلم بن أفصى 
 عليه وسلم عندان خيرب وما ويكىن عبد هللا أاب معاوية وأول مشهد شهده عبد هللا بن أيب أوىف مع رسول هللا صلى هللا

بعد ذلك من املشاهد ومل يزل عبد هللا بن أيب أوىف ابملدينة حىت قبض رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فتحول إىل 
 الكوفة فنزهلا حني نزهلا املسلمون وابتىن هبا دارا يف أسلم وكان قد ذهب بصره وتويف ابلكوفة سنة ست ومثانني 

 
احلسني علي بن عبد الرمحن السبيعي ثنا احلسني بن احلكم احلريي قال مسعت أاب نعيم يقول  [ أخربين أبو 6431] 

 مات عبد هللا بن أيب أوىف سنة سبع أو مثان ومثانني 
 

[ أخربين خملد بن جعفر ثنا حممد بن جرير قال وقد قيل أن آخر من مات ابلكوفة من أصحاب رسول هللا  6432] 
 هللا بن أيب أوىف  صلى هللا عليه وسلم عبد

 
[ أخربين علي بن حممد بن عبد هللا القاضي ثنا احلسني بن حممد القباين ثنا سعيد بن حيىي األموي ثنا أيب ثنا  6433] 

إمساعيل بن أيب خالد قال رأيت بيد بن أيب أوىف ضربة فقلت مىت أصابك هذا قال يوم حنني قلت أدركت حنينا قال 
 نعم وقبل ذلك 

 
حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن مرزوق ثنا وهب بن جرير ثنا شعبة عن عمرو بن مرة [  6434] 

 عن عبد هللا بن أيب أوىف وكان من أصحاب الشجرة ألفا وأربعمائة وكانت أسلم مثن املهاجرين يومئذ 
 

بد هللا بن املبارك أنبأ حشرج بن نباتة [ أخربين احلسن بن حكيم املروزي أنبأ أبو املوجه أنبأ عبدان أنبأ ع 6435] 
أنبأ سعيد بن مجهان قال أتيت عبد هللا بن أيب أوىف صاحب النيب صلى هللا عليه وسلم فسلمت عليه وهو حمجوب 

البصر فقال يل من أنت قلت أان سعيد بن مجهان قال فما فعل والدك قلت قتلته األزارقة قال لعن هللا األزارقة حدثنا 
 صلى هللا عليه وسلم أهنم كالب النار رسول هللا 

 
 ذكر سهل بن سعد الساعدي رضى هللا تعاىل عنه 

[ أخربين أمحد بن كامل القاضي ثنا حممد بن سعد العويف ثنا يعقوب بن حممد الزهري ثنا عبد املهيمن بن  6436] 



 هللا صلى هللا عليه وسلم سهال  العباس بن سهل بن سعد الساعدي ثنا أيب عن أبيه أنه كان امسه حزان فسماه رسول
 

[ حدثين أبو بكر حممد بن أمحد بن ابلويه ثنا إبراهيم بن إسحاق احلريب حدثين أيب قال قلت لسهل بن  6437] 
 سعد الساعدي اي أاب العباس 

 
سعد [ أخربين علي بن عبد الرمحن السبيعي ثنا احلسني بن احلكم قال مسعت أاب نعيم يقول مات سهل بن  6438] 

 الساعدي سنة مثان ومثانني 
 

[ حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ حممد بن عبد هللا بن عبد احلكم أنبأ بن وهب أخربين يونس بن  6439] 
يزيد عن بن شهاب عن سهل بن سعد األنصاري وكان قد أدرك رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو بن مخس عشرة 

 سنة 
 

بن أمحد بن ابلويه ثنا إبراهيم بن إسحاق احلريب حدثين مصعب بن عبد هللا الزبريي حدثين [ حدثين حممد  6440] 
أيب عن قدامة بن إبراهيم بن حممد بن حاطب قال رأيت احلجاج بن يوسف يضرب عباس بن سهل بن سعد يف إمارة 

 ابنه  بن الزبري فاطلع سهل وهو يف إزار ورداء له أصفر فلما أقبل أشار احلجاج ابلكف عن
 

[ أخربان أبو عبد هللا حممد بن عبد هللا الزاهد ثنا إمساعيل بن إسحاق القاضي ثنا إبراهيم بن محزة الزبريي  6441] 
حدثين عبد العزيز بن أيب حازم عن أبيه عن سهل بن سعد رضى هللا تعاىل عنه قال أحدثهم عن رسول هللا صلى هللا 

قدمت ما مسعوا أحدا يقول مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم صحيح عليه وسلم وهم يقولون هكذا وهكذا ولو 
 على شرط الشيخني ومل خيرجاه 

 
[ أخربان أبو بكر بن إسحاق أنبأ احلسن بن علي بن زايد ثنا إسحاق بن حممد الفروي ثنا أبو مودود قال  6442] 

 رأيت سهل بن سعد أبيض حليته وقد حف شاربه 
 

عبد هللا حممد بن يعقوب احلافظ ثنا علي بن إبراهيم النسوي ثنا أبو مصعب ثنا عبد املهيمن [ أخربان أبو  6443] 
 بن عباس بن سهل بن سعد عن أبيه عن جده أنه حضر النيب صلى هللا عليه وسلم يوم 

 
سهل بن  [ أخربان حممد بن املؤمل ثنا الفضل بن حممد الشعراين ثنا إبراهيم بن املنذر احلزامي قال مات 6444] 

سعد الساعدي يكىن أاب العباس ابملدينة سنة إحدى وتسعني وهو آخر من مات من أصحاب النيب صلى هللا عليه 
 وسلم ابملدينة وهو بن مائة سنة 

 
 ذكر عبد هللا بن أيب حدرد األسلمي رضى هللا تعاىل عنه 

صعب بن عبد هللا قال مات عبد هللا بن أيب [ حدثين أبو بكر بن ابلويه ثنا إبراهيم بن إسحاق احلريب ثنا م 6445] 



حدرد األسلمي يكىن أاب حممد سنة إحدى وسبعني وهو بن إحدى ومثانني واسم أيب حدرد سالمة وهو من بين رفاعة 
 بطن من أسلم 

 
 ذكر أنس بن مالك األنصاري رضى هللا تعاىل عنه 

وزير ثنا أبو حامت حممد بن إدريس ثنا حممد بن عبد هللا [ أخربين أبو عبد الرمحن حممد بن عبد هللا بن أيب ال 6446] 
األنصاري ثنا أيب عن موىل ألنس بن مالك قال قلت ألنس بن مالك أشهدت بدرا قال ال أم لك وأين أغيب عن بدر 

قال األنصاري خرج أنس مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حني توجه إىل بدر وهو غالم خيدم رسول هللا صلى هللا 
 عليه وسلم قال أبو حامت فسألنا األنصاري كم كان أنس بن مالك يوم مات فقال بن مائة سنة وسبع سنني 

 
[ حدثنا أبو عبد هللا األصبهاين ثنا احلسن بن اجلهم ثنا احلسني بن الفرج ثنا حممد بن عمر حدثين بن أيب  6447] 

 ه ختمه احلجاج أراد أن يذله بذلك ذئب عن إسحاق بن يزيد قال رأيت أنس بن مالك خمتوما يف عنق
 

[ أخربين علي بن عبد الرمحن السبيعي ثنا احلسني بن احلكم احلريي ثنا أبو نعيم قال تويف أنس بن مالك  6448] 
 رضى هللا تعاىل عنه سنة ثالث وتسعني 

 
عب بن عبد هللا الزبريي [ حدثين أبو بكر حممد بن أمحد بن ابلويه ثنا إبراهيم بن إسحاق احلريب حدثين مص 6449] 

قال أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار وأمه أم 
 سليم بنت ملحان 

 
[ أخربان أبو بكر أمحد بن سليمان العباداين ثنا علي بن حرب املوصلي ثنا سفيان عن الزهري عن أنس بن  6450] 

  عنه قال قدم النيب صلى هللا عليه وسلم املدينة وأان بن عشر ومات وأان بن عشرين مالك رضى هللا تعاىل
 

[ أخربين أمحد بن سهل الفقيه ببخارا ثنا قيس بن أنيف ثنا قتيبة بن سعيد ثنا عبد الوارث بن سعيد عن  6451] 
 أاب محزة  عبد العزيز بن صهيب قال دخلت أان واثبت البناين على أنس بن مالك فقال اثبت اي

 
[ حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ العباس بن الوليد بن مزيد البريويت ثنا حممد بن شعيب بن شابور  6452] 

حدثين عتبة بن أيب حكيم عن معبد بن هالل قال كنا إذا أكثران على أنس بن مالك رضى هللا تعاىل عنه أخرج إلينا 
 صلى هللا عليه وسلم فكتبتها وعرضتها عليه  حماال عنده فقال هذه مسعتها من النيب

 
[ حدثين علي بن عيسى ثنا احلسني بن حممد بن زايد ثنا إسحاق بن إبراهيم أنبأ جرير بن عبد احلميد عن  6453] 

مساك بن موسى قال ملا دخل أنس رضى هللا تعاىل عنه على احلجاج أمر بوجىء عنقه مث قال اي أهل الشام أتعرفون 
ادم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مث قال أتدرون مل وجأت عنقه قالوا األمري أعلم قال إنه كان بني البالء هذا هذا خ

يف الفتنة األوىل وغاش الصدر يف الفتنة اآلخرة قال جرير فحدثين حممد بن املغرية قال كان احلجاج يطوف به يف 



موسى أكنتم تؤذونه فكتب عبد امللك إىل احلجاج أن دعه العساكر فكتب أنس إىل عبد امللك أرأيتم لو أاتكم خادم 
 فليسكن حيث ما شاء من البالد وال تعرض له وكتب إىل أنس أنه ليس ألحد عليك سلطان دوين 

 
[ أخربين حممد بن يعقوب احلافظ أنبأ حممد بن إسحاق ثنا زايد بن أيوب وأبو كريب قاال حدثنا أبو بكر  6454] 

ال كتب أنس بن مالك إىل عبد امللك بن مروان اي أمري املؤمنني إين قد خدمت حممدا صلى بن عياش عن األعمش ق
هللا عليه وسلم عشر سنني وأن احلجاج يعدين من حوكة البصرة فقال عبد امللك اكتب إىل احلجاج اي غالم فكتب إليه 

 إىل أنس بن مالك ويلك قد خشيت أن ال يصلح على يدك أحد فإذا جاءك كتايب هذا فقم حىت تعتذر 
 

[ أخربان احلسن بن يعقوب بن يوسف العدل ثنا حيىي بن أيب طالب ثنا زيد بن احلباب حدثين ميمون أبو  6455] 
عبد هللا ثنا اثبت البناين قال قال أنس اي أاب حممد خذ عين فإين أخذت عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأخذ 

  عز وجل ولن أتخذ عن أحد أوثق مين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن هللا
 

[ حدثين علي بن محشاذ العدل ثنا إمساعيل بن إسحاق القاضي ثنا سليمان بن حرب ثنا محاد بن زيد عن  6456] 
بن عوف قال كان أنس قليل احلديث عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وكان إذا حدث عن رسول هللا صلى هللا 

 ال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عليه وسلم قال أو كما ق
 

[ حدثنا حممد بن صاحل بن هانئ ثنا السري بن خزمية ثنا موسى بن إمساعيل ثنا إسحاق بن عثمان قال  6457] 
قلت ملوسى بن أنس كم غزا النيب صلى هللا عليه وسلم قال غزا ثالاث وعشرين غزوة ومثان غزوات يقيم فيها األشهر 

 نيب صلى هللا عليه وسلم قال مثان غزوات قلت كم غزا أنس مع ال
 

[ حدثنا حممد بن صاحل ثنا السري بن خزمية ثنا موسى بن إمساعيل ثنا حجاج أنبأ محيد أن أنس بن مالك  6458] 
رضى هللا تعاىل عنه حدث حبديث عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال رجل أنت مسعته من رسول هللا صلى هللا 

ب غضبا شديدا وقال وهللا ما كل ما حندثكم به مسعناه من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ولكن كان عليه وسلم فغض
 حيدث بعضنا بعضا وال يتهم بعضنا بعضا 

 
ذكر معرفة مجاعة من الصحابة وما انتهى إلينا من مناقبهم أتخر ذكرهم عن املذكورين ومعرفة والدهتم وأوقات وفاهتم 

 فمنهم رضى هللا تعاىل عنهم 
 

 محل بن مالك بن النابغة اهلذيل 
[ أخربين أمحد بن يعقوب الثقفي ثنا موسى بن زكراي التسرتي ثنا خليفة بن خياط العصفري قال محل بن  6459] 

مالك بن النابغة بن جابر بن عبيد بن ربيعة بن كعب بن احلارث بن كثري بن هند بن طاخبة بن حليان بن هذيل اهلذيل 
 صرة له دار ابلب

 



[ أخربان أبو عبد هللا حممد بن علي الصنعاين مبكة ثنا إسحاق بن إبراهيم أنبأ عبد الرزاق عن بن عيينة  6460] 
أخربين عمرو بن دينار عن طاوس عن بن عباس رضى هللا تعاىل عنهما قال قام عمر رضى هللا تعاىل عنه على املنرب 

وسلم قضى يف اجلنني فقام محل بن مالك بن النابغة اهلذيل فقال اي أمري  فقال أذكر امرؤا مسع رسول هللا صلى هللا عليه
املؤمنني كنت بني جاريتني يعين ضرتني فخرجت وضربت إحدامها األخرى بعمود ظلتها فقتلتها وقتلت ما يف بطنها 

 ذا ما قضينا بغريه فقضى النيب صلى هللا عليه وسلم يف اجلنني بغرة عبد أو أمة فقال عمر هللا أكرب لو مل نسمع هب
 

 ذكر عقيل بن أيب طالب رضى هللا تعاىل عنه 
وكان من حق شرفه ونسبه أن يقرب ذكره من إخوته وعشريته وإمنا أتخر لقلة روايته وذكره يف مسانيد األئمة رضى هللا 

 تعاىل عنهم 
 

الزبري بن بكار قال ولد أبو طالب [ حدثنا أبو زكراي حيىي بن حممد العنربي ثنا احلسن بن علي بن نصر ثنا  6461] 
 عقيال وجعفرا وعليا كل واحد منهم أسن من صاحبه بعشر سنني على الوالء 

 
[ أخربان أمحد بن يعقوب الثقفي ثنا موسى بن زكراي التسرتي ثنا شباب العصفري ثنا خليفة قال أتى عقيل  6462] 

 ة بن أيب طالب الكوفة والبصرة والشام ومات يف خالفة معاوي
 

[ أخربان أبو حممد احلسن بن حممد بن حيىي بن احلسن بن أخي طاهر العقيقي حدثين جدي حيىي بن احلسن  6463] 
حدثين عبيد هللا بن عبيد هللا الطلحي ثنا أيب حدثين حيىي بن حممد بن عباد بن هانئ السجزي عن حممد بن إسحاق 

كان من نعم هللا على علي بن أيب طالب رضى هللا تعاىل عنه ما حدثين بن أيب جنيح عن جماهد بن جرب أيب احلجاج قال  
صنع هللا له وأراده به من اخلري أن قريشا أصابتهم أزمة شديدة وكان أبو طالب يف عيال كثري فقال رسول هللا صلى هللا 

د أصاب الناس ما عليه وسلم لعمه العباس وكان من أيسر بين هاشم اي أاب الفضل إن أخاك أاب طالب كثري العيال وق
ترى من هذه األزمة فانطلق بنا إليه خنفف عنه من عياله آخذ من بنيه رجال وأتخذ أنت رجال فنكفلهما عنه فقال 

العباس نعم فانطلقا حىت أتيا أاب طالب فقاال إان نريد أن خنفف عنك من عيالك حىت تنكشف عن الناس ما هم فيه 
ال فاصنعا ما شئتما فأخذ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عليا فضمه إليه وأخذ فقال هلما أبو طالب إذا تركتما يل عقي

العباس جعفرا فضمه إليه فلم يزل علي مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حىت بعثه هللا نبيا فاتبعه وصدقه وأخذ 
 العباس جعفرا ومل يزل جعفر مع العباس حىت أسلم واستغىن عنه 

 
خ أبو بكر بن إسحاق أنبأ علي بن عبد العزيز ثنا أبو نعيم ثنا عيسى بن عبد الرمحن [ فحدثنا الشي 6464] 

السلمي عن أيب إسحاق أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال لعقيل بن أيب طالب اي أاب يزيد إين أحبك حبني حبا 
 لقرابتك مين وحبا ملا كنت أعلم من حب عمي إايك 

 
بن عبد هللا اجلراحي مبرو ثنا حيىي بن شاسويه ثنا حممد بن علي ثنا إبراهيم بن رستم  [ حدثنا أبو بكر حممد 6465] 

ثنا أبو محزة عن يزيد عن عبد الرمحن بن سابط عن حذيفة رضى هللا تعاىل عنه قال كان النيب صلى هللا عليه وسلم 



 ين احلديثني يف احلديث الذي يقول لعقيل إين ألحبك اي عقيل حبني حبا لك وحبا حلب أيب طالب إايك بيان هذ
 

[ حدثناه أبو عمر حممد بن عبد الواحد الزاهد ثنا حممد بن أيب شيبة ثنا عبيد هللا بن عمر ثنا يونس بن  6466] 
أرقم ثنا هارون بن سعد عن زيد بن احلسني عن أبيه عن جده قال أشرف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من بيت 

علي وجعفر وعقيل هم يف أرض يعملون فيها فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لعميه ومعه عماه العباس ومحزة و 
 اختارا من هؤالء فقال أحدمها اخرتت جعفر وقال اآلخر اخرتت عليا فقال خريتكما فاخرتمتا فاختار هللا يل عليا 

 
ثنا إبراهيم بن أيب سويد ثنا عبد [ حدثناه علي بن محشاذ العدل ثنا أبو املثىن معاذ بن املثىن العنربي  6467] 

الواحد بن زايد ثنا طلحة بن حيىي عن موسى بن طلحة أخربين عقيل بن أيب طالب قال جاءت قريش إىل أيب طالب 
فقالوا إن بن أخيك يؤذينا يف اندينا ويف جملسنا فاهنه عن أذاان فقال يل اي عقيل ائت حممدا قال فانطلقت إليه 

حة نبت صغرية فجاء يف الظهر من شدة احلر فجعل يطلب الفيء ميشي فيه من شدة حر فأخرجته من جلس قال طل
الرمضاء فأتيناهم فقال أبو طالب إن بين عمك زعموا إنك تؤذيهم يف انديهم ويف جملسهم فانته عن ذلك فحلق 

ا أان أبقدر على أن أدع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ببصره إىل السماء فقال ما ترون هذه الشمس قالوا نعم قال م
 ذلك منكم على أن تشغلوا منها شغلة فقال أبو طالب ما كذبنا بن أخي قط فارجعوا 

 
[ أخربان أبو جعفر البغدادي ثنا أبو عالثة ثنا أيب ثنا زهري ثنا احلسن بن دينار عن احلسن قال قدم علينا  6468] 

ل هبا مث خرج فقالوا ابلرفاء والبنني قال بل قولوا ابرك هللا عقيل بن أيب طالب فتزوج امرأة من بين جشم بن سعد فدخ
 لك وابرك عليك 

 
 ذكر معقل بن يسار املزين رضى هللا تعاىل عنه 

[ أخربين أمحد بن يعقوب الثقفي ثنا موسى بن زكراي ثنا خليفة بن خياط قال معقل بن يسار بن عبد هللا  6469] 
بن هدمة بن الطم بن عثمان بن عمرو بن إد بن طاخبة يكىن أاب علي وله  بن حراق بن لؤي بن كعب بن عبد بن ثور

 خطة ابلبصرة مات معقل بن يسار يف إمرة بن زايد سنة مثان ومخسني 
 

[ حدثنا حممد بن صاحل بن هانئ ثنا أمحد بن سلمة واحلسني بن حممد بن زايد قاال ثنا إسحاق بن إبراهيم  6470] 
 ثنا أيوب بن إبراهيم أبو حيىي العلم ثنا إبراهيم بن ميمون الصائغ عن أيب خالد حممد بن احلنظلي أنبأ محزة بن عمري

الضيب عن أيب داود عن معقل بن يسار املزين رضى هللا تعاىل عنه قال أمرين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن أقضي 
قال اقض بينهم فإن هللا تبارك وتعاىل بني قومي فقلت ما أحسن القضاء قال أفصل بينهم فقلت ما أحسن الفصل ف

 مع القاضي ما مل حيف عمدا 
 

[ حدثنا أبو النضر الفقيه ثنا عثمان بن سعيد الدارمي وعلي بن عبد العزيز قاال ثنا عبد هللا بن رجاء أنبأ  6471] 
سول هللا صلى هللا عليه عمران القطان عن عبيد هللا بن معقل بن يسار املزين عن أبيه رضى هللا تعاىل عنه قال قال ر 

وسلم اعملوا بكتاب هللا وال تكذبوا بشيء منه فما اشتبه عليكم منه فاسألوا عنه أهل العلم خيربوكم آمنوا ابلتوراة 



 واإلجنيل وآمنوا ابلفرقان فإن فيه البيان وهو الشافع وهو املشفع واملاحل واملصدق 
 

وعلي بن محشاذ العدل قاال أنبأ علي بن عبد العزيز ثنا حجاج [ حدثنا الشيخ اإلمام أبو بكر بن إسحاق  6472] 
بن منهال ثنا محاد بن سلمة ثنا أبو عمران اجلوين عن علقمة بن عبد هللا املزين عن معقل بن يسار أن عمر بن 

 أس اخلطاب رضى هللا تعاىل عنه شاور اهلرمزان يف أصبهان وفارس وأذربيجان فقال اي أمري املؤمنني أصبهان الر 
 

 ذكر عبد هللا بن مغفل املزين رضى هللا تعاىل عنه 
[ أخربين أبو حممد أمحد بن عبد هللا بن بشر بن معقل بن حسان بن عبد هللا بن مغفل املزين أنبأ أبو خليفة  6473] 

سحيم بن ثنا حممد بن سالم اجلمحي ثنا أبو عبيدة معمر بن املثىن قال عبد هللا بن مغفل بن عبد هنم بن عفيف بن 
 ربيعة بن عدي بن ثعلبة بن ذؤيب بن سعد بن عدي بن عثمان بن عمرو بن إد بن طاخبة 

 
[ أخربين أمحد بن يعقوب الثقفي ثنا موسى بن زكراي ثنا خليفة بن خياط قال وعبد هللا بن مغفل املزين  6474] 

 بن مزينة وله دار ابلبصرة حبضرة اجلامع  يكىن أاب سعيد وذكر هذا النسب وزاد فيه وأمه العتيلة بنت معاوية بن قرة
 

[ أخربين إبراهيم بن إمساعيل القاري ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ثنا مسلم بن إبراهيم ثنا صدقة بن موسى  6475] 
ثنا سعيد اجلريري عن بن يزيد عن عبد هللا بن مغفل قال إذا أان مت فاجعلوا يف آخر غسلي كافورا وكفنوين يف بردين 

 يص فإن النيب صلى هللا عليه وسلم فعل به ذلك وقم
 

 ذكر كعب وجبري ابين زهري رضى هللا تعاىل عنهما 
[ حدثين أبو بكر حممد بن أمحد بن ابلويه ثنا إبراهيم بن إسحاق احلريب ثنا مصعب بن عبد هللا الزبريي  6476] 

بن رابح بن قرط بن احلارث بن قتادة بن  قال وكعب بن زهري وجبري بن زهري بن أيب سلمى واسم أيب سلمى ربيعة
حالوة بن ثعلبة بن ثور بن هدمة بن الطم بن عثمان بن عمرو بن إد بن طاخبة وفدا على النيب صلى هللا عليه وسلم 

 فأسلما وصحباه 
 

ثنا  [ أخربين أبو القاسم عبد الرمحن بن احلسني بن أمحد بن حممد بن عبيد بن عبد امللك األسدي هبمدان 6477] 
إبراهيم بن املنذر احلزامي حدثين احلجاج بن ذي الرقيبة بن عبد الرمحن بن كعب بن زهري بن أيب سلمى املزين عن أبيه 
عن جده قال خرج كعب وجبري ابنا زهري حىت أتيا أبرق العزاف فقال جبري لكعب أثبت يف عجل هذا املكان حىت آيت 

سلم فأمسع ما يقول فثبت كعب وخرج جبري فجاء رسول هللا صلى هللا عليه هذا الرجل يعين رسول هللا صلى هللا عليه و 
 وسلم فعرض عليه اإلسالم فأسلم فبلغ ذلك كعبا فقال 

 أال أبلغا عين جبريا رسالة 
 على أي شيء ويح غريك دلكا 

 على خلق مل تلف أما وال أاب 
 عليه ومل تدرك عليه أخا لكا 



 سقاك أبو بكر بكأس روية 
ملأمور منها وعلكا فلما بلغت األبيات رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أهدر دمه فقال من لقي كعبا فليقتله واهنلك ا

فكتب بذلك جبري إىل أخيه يذكر له أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قد أهدر دمه ويقول له النجا وما أراك تفلت 
وسلم ال أيتيه أحد يشهد أن ال إله إال هللا وأن حممدا رسول مث كتب إليه بعد ذلك أعلم أن رسول هللا صلى هللا عليه 

هللا إال قبل ذلك فإذا جاءك كتايب هذا فاسلم واقبل فأسلم كعب وقال القصيدة اليت ميدح فيها رسول هللا صلى هللا 
هللا صلى عليه وسلم مث أقبل حىت أانخ راحلته بباب مسجد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مث دخل املسجد ورسول 

هللا عليه وسلم مع أصحابه مكان املائدة من القوم متحلقون معه حلقة دون حلقة يلتفت إىل هؤالء مرة فيحدثهم وإىل 
هؤالء مرة فيحدثهم قال كعب فأخنت راحليت بباب املسجد فعرفت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ابلصفة فتخطيت 

إال هللا وأنك رسول هللا األمان اي رسول هللا قال ومن أنت قلت أان  حىت جلست إليه فأسلمت فقلت أشهد أن ال إله 
كعب بن زهري قال أنت الذي تقول مث التفت إىل أيب بكر فقال كيف قال اي أاب بكر فأنشده أبو بكر رضى هللا تعاىل 

 عنه 
 سقاك أبو بكر بكأس روية 

 وكيف قلت قال إمنا قلت  واهنلك املأمور منها وعلكا قال اي رسول هللا ما قلت هكذا قال
 سقاك أبو بكر بكأس روية 

واهنلك املأمون منها وعلكا فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مأمون وهللا مث أنشده القصيدة كلها حىت أتى على 
 آخرها وامألها على احلجاج بن ذي الرقيبة حىت أتى على آخرها وهي هذه القصيدة 

 ابنت سعاد فقليب اليوم متبول 
 متيم أثرها مل يفد مكبول 

 وما سعاد غداة البني إذ ظعنوا 
 إال أغن غضيض الطرف مكحول 

 جتلوا عوارض ذي ظلم إذا ابتسمت 
 كأهنا منهل ابلكأس معلول 
 شج السقاة عليه ماء حمنية 

 من ماء أبطح أضحى وهو مشمول 
 تنفي الرايح القذى عنه وافرطه 
 من صوب سارية بيض يعاليل 

 خلة لو أهنا صدقت سقيا هلا 
 موعودها ولو أن النصح مقبول 
 لكنها خلة قد سيط من دمها 
 فجع وولع وإخالف وتبديل 

 فما تدوم على حال تكون هبا 
 كما تلون يف أثواهبا الغول 

 فال متسك ابلوصل الذي زعمت 



 إال كما ميسك املاء الغرابيل 
 كانت مواعيد عرقوب هلا مثال 

 طيل وما مواعيدها إال األاب
 فال يغرنك ما منت وما وعدت 

 إال األماين واألحالم تضليل 
 أرجو أو آمل أن تدنو مودهتا 

 وما أخال لدينا منك تنويل 
 أمست سعاد أبرض ما يبلغها 
 إال العتاق النجيبات املراسيل 

 ولن تبلغها إال عذافرة 
 فيها على األين أرقال وتبغيل 

 من كل نضاخة الذفرى إذا عرقت 
 ا طامس األعالم جمهول عرضته

 ميشي القراد عليها مث يزلقه 
 منها لبان وأقراب زهاليل 

 عريانة قذفت ابلنحض عن عرض 
 ومرفقها عن ضلوع الزور مفتول 

 كأمنا قاب عينيها ومذحبها 
 من خطمها ومن اللحيني برطيل 

 متر مثل عسيب النحل إذا خصل 
 يف غار زمل ختونه األحاليل 

 للبصري هبا قنواء يف حرتيها 
 عتق مبني ويف اخلدين سهيل 

 ختذى على يسرات وهي الحقة 
 ذا وبل مسهن األرض حتليل 

 حرف أبوها أخوها من مهجنة 
 وعمها خاهلا قوداء مشليل 

 مسر العجاايت يرتكن احلصى زميا 
 ما إن تقيهن حد األكم تنعيل 

 يوما تظل حداب األرض يرفعها 
 من اللوامع ختليط وترجيل 

 أوب يديها بعدما جندت كان 
 وقد تلفع ابلقور العساقيل 



 يوما يظل به احلرابء مصطخدا 
 كان ضاحيه ابلشمس مملول 
 أوب بدا أنكل مسطاء معولة 
 قامت جتاوهبا مسط مثاكيل 

 نواحة رخوة الضبعني ليس هلا 
 ملا نعى بكرها الناعون معقول 
 تسعى الوشاة جنابيها وقيلهم 

 قتول إنك اي بن أيب سلمى مل
 خلوا الطريق يديها ال أاب لكم 

 فكلما قدر الرمحن مفعول 
 كل بن أنثى وإن طالت سالمته 

 يوما على آلة حدابء حممول 
 أنبئت أن رسول هللا أوعدين 

 والعفو عند رسول هللا مأمول 
 فقد أتيت رسول هللا معتذرا 

 والعذر عند رسول هللا مقبول 
 مهال رسول الذي أعطاك انفلة 

 رآن فيها مواعيظ وتفصيل الق
 ال أتخذين أبقوال الوشاة ومل 

 أجرم ولو كثرت عين األقاويل 
 لقد أقوم مقاما لو يقوم له 

 أرى وأمسع ما لو يسمع الفيل 
 لظل يرعد إال أن يكون له 

 عند الرسول إبذن هللا تنويل 
 حىت وضعت مييين ال أانزعه 

 يف كف ذي نقمات قوله القيل 
 إذا كلمه  فكان أخوف عندي

 إذ قيل إنك منسوب ومسؤول 
 من خادر شيك األنياب طاع له 

 ببطن عثر غيل دونه غيل 
 يغدو فيلحم ضرغامني عندمها 

 حلم من القوم منثور خراديل 
 منه تظل محري الوحش ضامرة 



 وال متشي بواديه األراجيل 
 وال تزال بواديه أخو ثقة 

 مطرح البز والدرسان مأكول 
 ور يستضاء به إن الرسول لن

 وصارم من سيوف هللا مسلول 
 يف فتية من قريش قال قائلهم 

 ببطن مكة ملا أسلموا زولوا 
 زالوا فما زال الكأس وال كشف 

 عند اللقاء وال ميل معازيل 
 شم العرانني أبطال لبوسهم 

 من نسج داود يف اهليجا سرابيل 
 بيض سوابغ قد شكت هلا حلق 

  كأهنا حلق القفعاء جمدول
 ميشون مشي اجلمال الزهر يعصمهم 

 ضرب إذا عرد السود التنابيل 
 ال يفرحون إذا زالت رماحهم 
 قوما وليسوا جمازيعا إذا نيلوا 
 ما يقع الطعن إال يف حنورهم 

 وما هلم عن حياض املوت هتليل 
 

عيسى حدثين حممد بن عبد [ حدثين القاضي ثنا إبراهيم بن احلسني ثنا إبراهيم بن املنذر حدثين معن بن  6478] 
 الرمحن األوقص عن بن جدعان قال أنشد كعب بن زهري بن أيب سلمى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف املسجد 

 ابنت سعاد فقليب اليوم متبول 
 متيم عندها مل يفد مكبول 

 
ن فليح عن موسى بن عقبة [ وحدثنا القاضي ثنا إبراهيم بن احلسني ثنا إبراهيم بن املنذر حدثين حممد ب 6479] 

 قال أنشد النيب صلى هللا عليه وسلم كعب بن زهري ابنت سعاد يف مسجده ابملدينة فلما بلغ قوله 
 إن الرسول لسيف يستضاء به 
 وصارم من سيوف هللا مسلول 
 يف فتية من قريش قال قائلهم 

إىل اخللق ليسمعوا منه قال وقد كان جبري بن  ببطن مكة ملا أسلموا زولوا أشار رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بكمه
 زهري كتب إىل أخيه كعب بن زهري بن أيب سلمى خيوفه ويدعوه إىل اإلسالم وقال فيها أبياات 

 من مبلغ كعبا فهل لك يف اليت 



 تلوم عليها ابطال وهي أحزم 
 إىل هللا ال العزي وال الالت وحده 

 فتنجو إذا كان النجاء وتسلم 
 ينجو وليس مبفلت  لدي يوم ال

 من النار إال طاهر القلب مسلم 
 فدين زهري وهو ال شيء ابطل 

ودين أيب سلمى علي حمرم هذا حديث له أسانيد قد مجعها إبراهيم بن املنذر احلزامي فأما حديث حممد بن فليح عن 
القرشي يف املغازي  موسى بن عقبة وحديث احلجاج بن ذي الرقيبة فإهنما صحيحني وقد ذكرمها حممد بن إسحاق

 خمتصرا 
 

[ كما حدثناه أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن عبد اجلبار ثنا يونس بن بكري عن بن إسحاق ح  6480] 
وأخربان الشيخ أبو بكر بن إسحاق الفقيه وعلي بن الفضل بن حممد بن عقيل اجلراحي واللفظ هلما قاال أنبأ أبو 

لنفيلي ثنا حممد بن سلمة عن حممد بن إسحاق قال ملا قدم رسول هللا صلى هللا عليه شعيب احلراين ثنا أبو جعفر ا
وسلم املدينة منصرفه من الطائف وكتب جبري بن زهري بن أيب سلمى إىل أخيه كعب بن زهري بن أيب سلمى خيربه أن 

من شعراء قريش بن الزبعري رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قتل رجاال مبكة ممن كان يهجوه ويؤذيه وأنه من بقي 
وهبرية بن أيب وهب قد هربوا يف كل وجه فإن كانت لك يف نفسك حاجة فطر إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

فإنه ال يقتل أحدا جاءه اتئبا وإن أنت مل تفعل فانج بنفسك إىل جنائك وقد كان كعب قال أبياات انل فيها من رسول 
  رويت عنه وعرفت وكان الذي قال هللا صلى هللا عليه وسلم حىت

 أال أبلغا عين جبريا رسالة 
 وهل لك فيما قلت ويلك هلكا 
 فخربتين إن كنت لست بفاعل 
 على أي شيء ويح غريك دلكا 

 على خلق مل تلف أما وال أاب 
 عليه ومل تلف عليه أاب لكا 

 فإن أنت مل تفعل فلست آبسف 
 وال قائل ملا عثرت لعالكا 

 ملأمون كأسا روية سقاك هبا ا
فاهنلك املأمون منها وعلكا قال وإمنا قال كعب املأمون لقول قريش لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم وكانت تقوله فلما 
بلغ كعب ذلك ضاقت به األرض وأشفق على نفسه وأرجف به من كان يف حاضره من عدوه فقالوا هو مقتول فلما مل 

ميدح فيها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وذكر خوفه وإرجاف الوشاة به من عنده جيد من شيء بدا قال قصيدته اليت 
مث خرج حىت قدم املدينة فنزل على رجل كانت بينه وبينه معرفة من جهينة كما ذكر يل فغدا به إىل رسول هللا صلى هللا 

ليه وسلم فقال هذا رسول هللا عليه وسلم حني صلى الصبح فصلى مع الناس مث أشار له إىل رسول هللا صلى هللا ع
صلى هللا عليه وسلم فقم إليه فاستأمنه فذكر يل أنه قام إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حىت وضع يده يف يده 



وكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ال يعرفه فقال اي رسول هللا إن كعب بن زهري جاء ليستأمن منك اتئبا مسلما هل 
جئتك به فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم نعم فقال اي رسول هللا أان كعب بن زهري قال بن تقبل منه إن أان 

إسحاق فحدثين عاصم بن عمر بن قتادة قال وثب عليه رجل من األنصار وقال اي رسول هللا دعين وعدو هللا اضرب 
ا فغضب كعب على هذا احلي من عنقه فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم دعه عنك فإنه قد جاء اتئبا انزع

األنصار ملا صنع به صاحبهم وذلك أنه مل يكن يتكلم رجل من املهاجرين فيه إال خبري فقال قصيدته اليت حني قدم 
 على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ابنت سعاد فذكر القصيدة إىل آخرها وزاد فيها 

 ترمي الفجاج بعيين مفرد هلق 
 يل إذا توقدت احلزان فامل

 ضخم مقلدها فعم مقيدها 
 يف خلقها عن بنات الفحل تفضيل 

 هتوى على يسرات وهي الهية 
 ذوابل وقعهن األرض حتليل 

 وقال للقوم حاديهم وقد جعلت 
 ورق اجلنادب يركضن احلصى قيل 

 ملا رأيت حداب األرض يرفعها 
 مع اللوامع ختليط وترجيل 

 وقال كل صديق كنت آمله 
 نك مشغول ال ألفينك إين ع

 إذا يساور قران ال حيل له 
أن يرتك القرن إال وهو مفلول قال عاصم بن عمر بن قتادة فلما قال إذا عرد السود التنابيل وإمنا يريد معاشر 
األنصار ملا كان صنع صاحبهم وخص املهاجرين من أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من قريش مبدحيه 

عد أن أسلم وهو ميدح األنصار ويذكر بالءهم مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم غضبت عليه األنصار فقال ب
 وموضعهم من اليمن فقال 

 من سره كرم احلياة فال يزل 
 يف مقنب من صاحلي األنصار 

 ورثوا املكارم كابرا عن كابر 
 إن اخليار هم بنو األخيار 

 الباذلني نفوسهم لنبيهم 
 عند اهلياج ووقعة اجلبار 

 ناظرين أبعني حممرة وال
 كاجلمر غري كليلة األبصار 
 املكرهني السمهري أبذرع 

 كسواقل اهلندي غري قصار 



 وهلم إذا خبت النجوم وغورت 
 للطائفني الطارقني مقاري 

 الذائدين الناس عن أدايهنم 
 ابملشريف وابلقنا اخلطار 

 حىت استقاموا والرماح تكبهم 
 يف كل جمهلة وكل ختار 

 هللا انصر دينه للحق إن 
 ونبيه ابحلق واألنذار 

 واملطعمني الضيف حني ينوهبم 
 من شحم كوم كاهلضاب عشار 
 واملقدمني إذا الكماة تواكلت 
 والضاربني الناس يف اإلعصار 

 يسعون لالعدا بكل طمرة 
 وأقب معتدل البليل مطار 

 متقادم بلغ أجش مهيلة 
 كالسيف يهدم حلقه بسوار 

 ببطن حفية دربوا كما دربت 
 غلب الرقاب من األسود ضواري 
 وكهول صدق كاألسود مصالت 

 وبكل أغرب مدرك األواتر 
 ومبرتصات كالثقاف ثواهل 

 يشفي الغليل هبا من الفجار 
 ضربوا علينا يوم بدر ضربة 

 دانت لوقعتها مجوع نزار 
 ال يشتكون املوت إن نزلت هبم 

 حرب ذوات مغاور وإوار 
 هلم  يتطهرون كأنه نسك

 بدماء من علقوا من الكفار 
 وإذا آتيتهم لتطلب نصرهم 
 أصبحت بني معافر وغفار 

 حيمون دين هللا إن لدينه 
 حقا بكل معرد مغوار 

 لو تعلم األقوام علمي كله 



 فيهم لصدقين الذين أماري 
 

 ذكر قرة بن إايس أبو معاوية املزين رضى هللا تعاىل عنه 
عقوب الثقفي ثنا موسى بن زكراي ثنا خليفة بن خياط قال قرة بن إايس بن هالل بن [ أخربين أمحد بن ي 6481] 

رابب بن عبيد هللا بن ذؤيب بن أوس بن سوارة بن عمرو بن سارية بن ثعلبة بن دينار بن سليمان بن أوس بن عثمان 
 عبيس سنة أربع وستني  بن عمرو هو أبو معاوية بن قرة وله دار ابلبصرة حبضرة العوفة قتلته األزارقة مع بن

 
[ حدثنا علي بن محشاذ العدل ثنا أمحد بن بشر املرثدي ثنا علي بن اجلعد ثنا عدي بن الفضل عن يونس  6482] 

بن عبيد عن معاوية بن قرة عن أبيه قال قلت اي رسول هللا إين آلخذ الشاة ألذحبها فارمحها قال والشاة إن رمحتها 
 رمحك هللا 

 
أبو احلسني أمحد بن عثمان بن حيىي البزار ببغداد ثنا حيىي بن جعفر بن الزبرقان ثنا حممد بن  [ أخربان 6483] 

عيسى بن الطباع ثنا أبو سفيان املعمري ثنا شعبة عن معاوية بن قرة عن أبيه رضى هللا تعاىل عنه قال قال رسول هللا 
 ر الطعام مل نكتبه إال عنه صلى هللا عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائ

 
[ أخربين أبو جعفر البغدادي بنيسابور ثنا أمحد بن داود املكي ثنا إبراهيم بن زكراي العبدسي ثنا فديك بن  6484] 

سليمان ثنا خليفة بن محيد عن إايس بن معاوية بن قرة عن أبيه عن جده رضى هللا تعاىل عنه قال قال رسول هللا صلى 
من كرب تكبرية عند غروب الشمس على ساحل البحر رافعا صوته أعطاه هللا من األجر بعدد كل قطرة هللا عليه وسلم 

يف البحر عشر حسنات وحما عنه عشر سيئات ورفع له عشر درجات ما بني كل درجتني مسرية مائة عام للفرس 
 املسرع 

 
 ذكر عائذ بن عمرو املزين رضى هللا تعاىل عنه 

بن يعقوب الثقفي ثنا موسى بن زكراي ثنا خليفة بن خياط قال عائذ بن عمرو بن هالل بن [ أخربين أمحد  6485] 
عبيد بن رواحة بن لبيبة بن عدي بن عامر بن عبد هللا بن ثعلبة بن هدمة بن الطم بن عثمان بن عمرو يكىن أاب هبرية 

 مات يف إمرة بن زايد وله ابلبصرة دار مشهورة 
 

حلسني بن علي احلافظ أنبأ عبدان األهوازي ثنا زيد بن احلريش ثنا حشرج بن عبد هللا [ حدثنا أبو علي ا 6486] 
بن حشرج حدثين أيب عن أبيه عن عائذ بن عمرو املزين قال أصابتين رمية يف وجهي وأان أقاتل بني يدي رسول هللا 

لنيب صلى هللا عليه وسلم صلى هللا عليه وسلم يوم حنني فلما سألت الدماء على وجهي وحلييت وصدري تناول ا
فسلت الدم عن وجهي وصدري إىل ثندويت مث دعا يل قال حشرج فكان خيربان بذلك عائذ يف حياته فلما هلك 

وغسلناه نظران إىل ما كان يصف لنا من أثر يد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إىل منتهى ما كان يقول لنا من صدره 
 وإذا غره سائلة كغرة الفرس 

 



 أخيه رافع بن عمرو املزين رضى هللا تعاىل عنه ذكر 
[ أخربان أبو عبد هللا حممد بن يعقوب احلافظ ثنا حيىي بن حممد بن حيىي ثنا مسدد ثنا حيىي بن سعيد وأخربان  6487] 

ل أمحد بن جعفر ثنا عبد هللا بن أمحد بن حنبل حدثين أيب ثنا عبد الرمحن بن مهدي قاال ثنا إمساعيل بن إايس قا
مسعت عمرو بن سليم املزين يقول مسعت رافع بن عمرو املزين رمحه هللا تعاىل يقول مسعت رسول هللا صلى هللا عليه 

 وسلم يقول الصخرة والعجوة من اجلنة 
 

 ذكر عبد هللا بن عبد هللا بن أيب بن سلول رضى هللا تعاىل عنه املؤمن بن املنافق 
نا أبو عالثة ثنا أيب ثنا بن هليعة ثنا أبو األسود عن عروة يف تسمية من شهد [ أخربان أبو جعفر البغدادي ث 6488] 

بدرا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من األنصار من بين اخلزرج عبد هللا بن عبد هللا بن أيب بن سلول قال عروة 
 وهو عبد هللا بن عبد هللا بن أيب بن مالك بن سامل بن غنم بن عوف بن اخلزرج 

 
[ حدثين أبو بكر حممد بن أمحد بن ابلويه ثنا إبراهيم بن إسحاق احلريب ثنا مصعب بن عبد هللا الزبريي  6489] 

 قال استشهد عبد هللا بن عبد هللا بن أيب بن سلول يوم اليمامة سنة اثنيت عشرة 
 

ا محاد بن سلمة عن هشام [ حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا الربيع بن سليمان ثنا أسد بن موسى ثن 6490] 
 بن عروة عن أبيه عن عبد هللا بن عبد هللا بن أيب بن سلول قال قلت اي رسول هللا أقتل أيب قال ال تقتل أابك 

 
[ أخربين أبو عبد هللا ثنا حممد بن أمحد بن موسى اخلازن ثنا إبراهيم بن يوسف ثنا حممد بن أيب السري  6491] 

ان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد هللا بن أيب بن سلول أنه استأذن النيب صلى هللا العسقالين ثنا عبدة بن سليم
 عليه وسلم أن يقتل أابه فنهاه عن ذلك 

 
[ أخربين أبو عبد هللا ثنا إبراهيم بن يوسف ثنا حممد بن أيب السري العسقالين ثنا عاصم بن سليمان  6492] 

هللا بن عبد هللا بن أيب بن سلول أنه أصيب سنان من أسنانه يوم أحد مع  الكوري ثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عبد
 النيب صلى هللا عليه وسلم قال فأمرين النيب صلى هللا عليه وسلم أن أختذ سنني من ذهب 

 
[ حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا إبراهيم ثنا أمحد بن عبد اجلبار ثنا يونس بن بكري عن بن إسحاق  6493] 
  ذكر عبد هللا بن عبد هللا بن أيب بن سلول قال بن إسحاق وسلول امرأة وهي أم أيب وهم بنو احلبلى يف
 

 ذكر النعمان بن قوقل األنصاري رضى هللا تعاىل عنه 
[ حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن عبد اجلبار ثنا يونس بن بكري عن بن إسحاق قال  6494] 

وقوقل امسه مالك بن ثعلبة بن دعد بن فهم بن ثعلبة بن غامن بن سامل بن عوف بن عمرو بن عوف  والنعمان بن قوقل
 بن اخلزرج والقواقل هم رهط عبادة بن الصامت 

 



[ أخربين أبو جعفر البغدادي ثنا حممد بن عمرو بن خالد ثنا أيب ثنا بن هليعة ثنا أبو األسود عن عروة يف  6495] 
ن األنصار نعمان بن مالك بن ثعلبة بن أصرم وهو الذي يقال له قوقل وقد روى جابر بن عبد تسمية من شهد بدرا م

 هللا عن النعمان بن قوقل 
 

[ أخربانه أبو احلسني بن متيم احلنظلي ثنا أبو إمساعيل ثنا أبو األسود النضر بن عبد اجلبار ثنا بن هليعة عن  6496] 
ل أنه جاء رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال اي رسول هللا أرأيت إذا صليت أيب الزبري عن جابر عن النعمان بن قوق

املكتوبة وصمت رمضان وأحللت احلالل وحرمت احلرام ومل أزد على ذلك أدخل اجلنة قال نعم قال وهللا ال أزيد على 
 ذلك شيئا 

 
 ذكر عتبان بن مالك األنصاري رضى هللا تعاىل عنه 

فر البغدادي ثنا حيىي بن عثمان بن صاحل ثنا أيب ثنا بن هليعة عن أيب األسود عن عروة يف [ أخربان أبو جع 6497] 
تسمية من شهد بدرا من األنصار عتبان بن مالك قال أصابين يف بصري بعض الشيء فبعثت إىل رسول هللا صلى هللا 

 عليه وسلم احلديث 
 

بد العزيز ثنا عارم أبو النعمان ثنا محاد بن زيد ثنا علي [ حدثناه الشيخ أبو بكر بن إسحاق أنبأ علي بن ع 6498] 
 بن زيد قال كنا عند أنس بن مالك رضى هللا تعاىل عنه فقال البنه 

 
 ذكر زايد بن لبيد األنصاري رضى هللا تعاىل عنه 

قال يف تسمية من [ أخربان أبو جعفر البغدادي ثنا أبو عالثة ثنا أيب ثنا بن هليعة ثنا أبو األسود عن عروة  6499] 
شهد بدرا من األنصار زايد بن لبيد بن ثعلبة بن سنان بن عامر بن عدي بن أمية بن بياضة بن عامر بن زريق أمه بنت 

 عبد مضرب بن احلارث بن زيد بن عبيد بن عمرو بن عوف ومات يف أول خالفة معاوية يف مساعي من اتريخ شباب 
 

اق أنبأ بشر بن موسى ثنا حيىي بن إسحاق السيلحيين ثنا عبد العزيز بن [ حدثنا الشيخ أبو بكر بن إسح 6500] 
مسلم عن األعمش عن سامل بن أيب اجلعد عن زايد بن لبيد األنصاري رضى هللا تعاىل عنه قال أتيت النيب صلى هللا 

م وحنن نقرأ عليه وسلم وهو حيدث أصحابه وهو يقول قد ذهب أوان العلم قلت أبيب وأمي وكيف يذهب أوان العل
القرآن ونعلمه أبناءان ويعلمه أبناؤان أبناءهم إىل أن تقوم الساعة فقال ثكلتك أمك اي بن لبيد إن كنت ألراك من أفقه 
أهل املدينة أوليس اليهود والنصارى يقرؤون التوراة واإلجنيل وال ينتفعون منهما بشيء هذا حديث صحيح على شرط 

 الشيخني ومل خيرجاه 
 

 بن حزم األنصاري رضى هللا تعاىل عنه  ذكر عمارة
[ حدثنا أبو جعفر البغدادي ثنا أبو عالثة ثنا أيب ثنا بن هليعة ثنا أبو األسود عن عروة يف تسمية من شهد  6501] 

بدرا والعقبة من األنصار عمارة بن حزم بن زيد بن لوذان بن عمرو بن عبد عوف بن غامن بن مالك بن النجار 
 يمامة من األنصار مث من بين مالك بن النجار عمارة بن حزم واستشهد يوم ال



 
[ حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا الربيع بن سليمان ثنا أسيد بن موسى ثنا بن هليعة ثنا بكر بن  6502] 

قال  سوادة عن زايد بن نعيم احلضرمي عن عمارة بن حزم قال رآين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم جالسا على قرب
 انزل من القرب ال تؤذ صاحب القرب وال يؤذيك 

 
 ذكر يزيد بن اثبت أخي زيد بن اثبت رضى هللا تعاىل عنهما 

[ أخربين أمحد بن يعقوب الثقفي ثنا موسى بن زكراي التسرتي ثنا خليفة بن خياط قال يزيد بن اثبت بن  6503] 
لك بن النجار أمه وأم أخيه زيد بن اثبت النوار بنت الضحاك بن زيد بن لوزان بن عمرو بن عوف بن غامن بن ما

 مالك بن عامر بن عدي بن النجار شهد بدرا واستشهد يوم اليمامة 
 

[ حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا احلسن بن علي بن عفان العامري ثنا عبد هللا بن عمري ثنا عثمان  6504] 
د بن اثبت أنه كان مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأصحابه بن حكيم عن خارجة بن زيد بن اثبت عن عمه يزي

 فطلعت جنازة فلما رأوها اثر واثر أصحابه فلم يزالوا قياما حىت بعدت وال أحسبه إال يهوداي أو يهودية 
 

صاحل ثنا [ حدثناه أبو بكر إمساعيل بن حممد بن إمساعيل الفقيه ابلري ثنا أبو حامت الرازي ثنا عبد هللا بن  6505] 
بن هليعة ثنا عثمان بن حكيم أخربين خارجة بن زيد بن اثبت عن عمه يزيد بن اثبت رضى هللا تعاىل عنه أهنم خرجوا 

مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ذات يوم مع جنازة حىت وردوا البقيع قال ما هذا قالوا هذه فالنة موالة بين فالن 
دفناها ظهرا وكنت قائال انئما فلم حنب أن نؤذنك هبا فقام وصف الناس خلفه  فعرفها فقال هال آذنتموين هبا قالوا

 وكرب عليها أربعا مث قال ال ميوت منكم ميت إال آذنتموين به فإن صاليت هلم رمحة 
 

 ذكر بسر بن أيب أرطأة رضى هللا تعاىل عنه 
احلريب ثنا مصعب بن عبد هللا الزبريي  [ حدثين أبو بكر حممد بن أمحد بن ابلويه ثنا إبراهيم بن إسحاق 6506] 

قال بسر بن أيب أرطأة واسم أيب أرطأة عمري بن عمرو بن عومير بن عمران بن احللبس بن سيار بن نزار بن معيص بن 
 عامر بن لؤي 

 
[ أخربين أمحد بن يعقوب الثقفي ثنا موسى بن زكراي التسرتي ثنا خليفة بن خياط قال مات بسر بن أيب  6507] 
رطأة رضى هللا تعاىل عنه يف خالفة معاوية وكان قد كرب سنه حىت خرف وكان يكىن أاب عبد الرمحن تويف ابملدينة وولده أ

 ابلبصرة 
 

[ حدثنا إبراهيم بن فراس الفقيه مبكة حرسها هللا تعاىل ثنا بكر بن سهل الدمياطي ثنا حممد بن املبارك  6508] 
دثين يزيد بن عبيدة بن أيب املهاجر حدثين يزيد موىل بسر بن أيب أرطأة عن بسر الصوري ثنا إبراهيم بن أيب شيبان ح

بن أيب أرطأة عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه كان يدعو اللهم أحسن عاقبتنا يف األمور كلها وأجران من خزي الدنيا 
 وعذاب اآلخرة 



 
 ذكر املستورد بن شداد الفهري رضى هللا تعاىل عنه 

دثين أبو بكر حممد بن أمحد بن ابلويه ثنا إبراهيم بن إسحاق احلريب ثنا مصعب بن عبد هللا قال [ ح 6509] 
املستورد بن شداد بن عمرو بن حسل بن األحب بن حبيب بن عمرو بن شيبان بن حمارب بن فهر بن مالك مات 

 مبصر يف والية معاوية 
 

مان بن سعيد الدارمي ثنا عبد هللا بن صاحل حدثين حيىي بن [ أخربين أمحد بن حممد بن سلمة العنزي ثنا عث 6510] 
أيوب عن عبيد هللا بن زحر عن أيب إسحاق اهلمداين عن املستورد بن شداد رضى هللا تعاىل عنه أن رسول هللا صلى 

 هللا عليه وسلم قال ما مثل الدنيا يف اآلخرة إال كما يدخل رجل إصبعه فبم يرجع 
 

 رحضة رضى هللا تعاىل عنهما ذكر خفاف بن إمياء بن 
[ أخربان أبو حممد املزين ثنا أبو خليفة ثنا حممد بن سالم اجلمحي ثنا معمر بن املثىن قال خفاف بن إمياء  6511] 

بن رحضة بن حربة بن خفاف بن حارثة بن غفار وقد أسلم أبوه إمياء بن رحضة وكان من سادات قومه وقد شهد 
 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خفاف بن إمياء احلديبية مع 

 
[ أخربان إبراهيم بن عصمة العدل ثنا السري بن خزمية ثنا عبد هللا بن يزيد املقري ثنا سليمان بن املغرية  6512] 

عن محيد بن هالل عن عبد هللا بن الصامت قال قال أبو ذر رضى هللا تعاىل عنه أتينا قومنا غفارا فأسلم بعضهم قبل 
 هللا صلى هللا عليه وسلم املدينة وكان يؤمهم إمياء بن رحضة وكان سيدهم  أن يقدم رسول

 
[ حدثين علي بن حممد بن عقبة الشيباين ابلكوفة ثنا حممد بن إمساعيل ثنا عبد هللا بن صاحل حدثين ليث  6513] 

قال مسعت رسول هللا  حدثين عمران بن أيب أنس عن حنظلة بن علي عن خفاف بن إمياء الغفاري رضى هللا تعاىل عنه
صلى هللا عليه وسلم يدعو يف صالة الصبح اللهم العن بين حليان ورعال وذكوان وعصية عصوا هللا ورسوله وغفارا غفر 

 هللا هلا وأسلم ساملها هللا 
 

 ذكر أيب بصرة مجيل بن بصرة الغفاري رضى هللا تعاىل عنه 
هللا صلى هللا عليه وسلم أنه مسع رسول هللا صلى هللا  [ قد روى عن أيب بصرة مجاعة من أصحاب رسول 6514] 

عليه وسلم يقول إن هللا تبارك وتعاىل قد زادكم صالة فصلوها فيما بني صالة العشاء إىل صالة الصبح وهي الوتر وأنه 
دانه عند أبو نصرة الغفاري قال أبو متيم فكنت أان وأبو ذر قاعدين فأخذ بيدي أبو ذر فانطلقنا إىل أيب بصرة فوج

الباب الذي عند دار عمرو فقال له أبو ذر اي أاب بصرة أنت مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول إن هللا تبارك 
 وتعاىل زادكم صالة فصلوها فيما بني صالة العشاء إىل صالة الصبح الوتر قال نعم 

 
 ذكر ابنه بصرة بن أيب بصرة رضى هللا تعاىل عنه 

األستاذ أبو الوليد رضى هللا تعاىل عنه أنبأ احلسن بن سفيان ثنا حممود بن غيالن ثنا عبد الرزاق [ أخربين  6515] 



أنبأ بن جريج عن صفوان بن سليم عن سعيد بن املسيب عن بصرة بن أيب بصرة الغفاري قال تزوجت امرأة بكرا 
لدت فاجلدوها مائة جلدة وهلا املهر مبا فوجدهتا حبلى فقال النيب صلى هللا عليه وسلم أما الولد فعبد لك فإذا و 

 استحل من فرجها 
 

 ذكر أيب رهم الغفاري رضى هللا تعاىل عنه 
[ أخربين أمحد بن يعقوب الثقفي ثنا موسى بن زكراي ثنا خليفة بن خياط قال أبو رهم امسه كلثوم بن حصني  6516] 

ثوم بن حصني بن عبيد بن خالد استخلفه رسول هللا بن عبيد بن خالد بن معيسري بن بدر بن أمحس بن غفار ويقال كل
 صلى هللا عليه وسلم على املدينة ملا خرج لفتح مكة 

 
[ أخربان الشيخ أبو بكر بن إسحاق أنبأ أبو شعيب احلراين ثنا النفيلي ثنا حممد بن سلمة عن حممد بن  6517] 

ن بن عباس رضى هللا تعاىل عنهما قال إن رسول إسحاق عن الزهري عن عبيد هللا بن عبد هللا بن عتبة بن مسعود ع
 هللا صلى هللا عليه وسلم ملا خرج لفتح مكة استخلف أاب رهم كلثوم بن حصني الغفاري على املدينة 

 
[ أخربين أبو عبد هللا حممد بن علي الصنعاين مبكة ثنا إسحاق بن إبراهيم أنبأ عبد الرزاق أنبأ معمر عن  6518] 

أخي أيب رهم أنه مسع أاب رهم كلثوم بن حصني من أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الذين الزهري حدثين بن 
ابيعوا حتت الشجرة قال غزوت مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم غزوة تبوك فسرت ذات ليلة معه وحنن بقرب 

يت من راحلة رسول هللا صلى هللا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وألقى علينا النعاس وجعلت أستيقظ وقد دنت راحل
عليه وسلم فطفقت أزجر راحليت عنه حىت غلبتين عيين يف بعض الطريق وحنن يف بعض الليل فقال رسول هللا صلى هللا 

 عليه وسلم إن أعز أهلي علي أن يتخلف عين املهاجرون من قريش واألنصار وأسلم وغفار 
 

 عنه ذكر حذيفة بن أسيد الغفاري رضى هللا تعاىل 
[ حدثين أبو بكر حممد بن أمحد بن ابلويه ثنا إبراهيم بن إسحاق احلريب ثنا مصعب بن عبد هللا الزبريي  6519] 

قال حذيفة بن أسيد بن األغوس بن واقعة بن حرام بن غفار وقيل بن أسيد بن خالد بن األغوز يكىن أاب سرحية حتول 
 من املدينة إىل الكوفة ومات هبا 

 
ربين إمساعيل بن علي احلطيب ثنا حممد بن العباس املؤدب ثنا عبيد بن إسحاق العطار ثنا حممد بن [ أخ 6520] 

الفضيل عن أشعث بن سوار عن عبد امللك بن ميسرة عن أيب الطفيل عن حذيفة بن أسيد الغفاري قال قال رسول 
طلوع الشمس من مغرهبا وهي اآلية اليت  هللا صلى هللا عليه وسلم جتيء الريح اليت يقبض هللا فيها نفس كل مؤمن مث

 ذكرها هللا عز وجل يف كتابه احلديث 
 

[ أخربين عبدان بن يزيد الدقيقي هبمدان ثنا حممد بن املغرية ثنا حيىي بن نصر بن حاجب ثنا عبد هللا بن  6521] 
ه وسلم يقرب كبشني أملحني شربمة عن الشعيب عن حذيفة بن أسيد رضى هللا تعاىل عنه قال كان النيب صلى هللا علي

فيذبح أحدمها فيقول اللهم هذا عن حممد وآل حممد ويقرب اآلخر فيقول اللهم هذا عن أميت من شهد لك ابلتوحيد 



 ويل ابلبالغ 
 

 ذكر عتاب بن أسيد األموي رضى هللا تعاىل عنه 
 ثنا مصعب بن عبد هللا الزبريي [ حدثين أبو بكر حممد بن أمحد بن ابلويه ثنا إبراهيم بن إسحاق احلريب 6522] 

قال عتاب بن أسيد بن أيب العيص بن أمية بن عبد مشس بن عبد مناف وأم عتاب بن أسيد وخالد بن أسيد زينب 
بنت أيب عمرو بن أمية بن عبد مشس استعمل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عتااب على مكة ومات رسول هللا صلى 

 على مكة وتويف عتاب بن أسيد مبكة يف مجادى األخرى سنة ثالث عشرة هللا عليه وسلم وعتاب عامله 
 

[ أخربان أبو زكراي حيىي بن حممد العنربي ثنا احلسن بن علي بن نصر ثنا الزبري بن بكار القاضي ثنا حسني  6523] 
عن بن جريج عن بن سعيد بن هاشم بن سعيد من بين قيس بن ثعلبة حدثين حيىي بن سعيد بن سامل القداح عن أبيه 

عطاء عن بن عباس رضى هللا تعاىل عنهما قال صلى هللا عليه وسلم قال رسول هللا ليلة قربه من مكة يف غزوة الفتح 
إن مبكة ألربعة نفر من قريش أرأبهم عن الشرك وأرغب هلم يف اإلسالم قيل ومن هم اي رسول هللا قال عتاب بن أسيد 

 ل بن عمرو وجبري بن مطعم وحكيم بن حزام وسهي
 

[ أخربين حممد بن احلسن الكارزي ثنا علي بن عبد العزيز ثنا حرمي بن حفص العتكي ثنا خالد بن أيب  6524] 
عثمان عن أيوب بن عبد هللا بن يسار عن عمرو بن أيب عقرب قال مسعت عتاب بن أسيد رضى هللا تعاىل عنه وهو 

ملي هذا الذي والين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إال ثوبني مسند ظهره إىل بيت هللا يقول وهللا ما أصبت يف ع
 معقدين فكسوهتما كيسان موالي 

 
[ حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن عبد هللا بن عبد احلكم ثنا خالد بن نزار األيلي ثنا حممد  6525] 

ضى هللا تعاىل عنه أن رسول هللا صلى هللا بن صاحل التمار عن بن شهاب عن سعيد بن املسيب عن عتاب بن أسيد ر 
 عليه وسلم قال يف زكاة الكروم أهنا خترص كما خترص النخل مث تؤدي زكاته زبيبا كما تؤدي زكاة النخل مترا 

 
 ذكر شداد بن اهلاد رضى هللا تعاىل عنه 

ومن حلفاء بين هاشم من غري [ أخربين أمحد بن يعقوب الثقفي ثنا موسى بن زكراي ثنا خليفة بن خياط قال  6526] 
أهل بدر شداد بن اهلاد وشداد سلف لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم كانت عنده سلمى بنت عميس خلف عليها 

 بعد محزة بن عبد املطلب رضى هللا تعاىل عنه 
 

قال أخربين [ أخربين حممد بن علي الصنعاين مبكة ثنا إسحاق بن إبراهيم أنبأ عبد الرزاق عن بن جريج  6527] 
عكرمة بن خالد عن أيب عمار عن شداد بن اهلاد أن رجال من األعراب آمن برسول هللا صلى هللا عليه وسلم وقال 
أهاجر معك فأوصى النيب صلى هللا عليه وسلم أصحابه به فلما كانت غزوة خيرب أو حنني غنم رسول هللا صلى هللا 

ا قسم له وكان يرعى ظهرهم فلما جاء دفعوه إليه فقال ما هذا عليه وسلم شيئا فقسم وقسم له فأعطى أصحابه م
قالوا قسمه لك رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فأخذه فجاءه فقال اي حممد ما على هذا اتبعتك ولكين اتبعتك على 



وا يف أن أرمي ها هنا وأشار إىل حلقه بسهم فأموت وأدخل اجلنة فقال إن تصدق هللا يصدقك فلبثوا قليال مث دحض
قتال العدو فأيت به حيمل وقد أصابه سهم حيث أشار فقال النيب صلى هللا عليه وسلم أهو هو قالوا نعم قال صدق 

هللا فصدقه فكفنه النيب صلى هللا عليه وسلم مث قدمه فصلى عليه وكان مما ظهر من صالته عليه اللهم هذا عبدك 
 خرج مهاجرا يف سبيلك فقتل شهيدا فأان عليه شهيد 

 
 ذكر أسامة بن زيد بن حارثة حب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

[ أخربان أبو جعفر البغدادي ثنا أبو عالثة ثنا أيب ثنا بن هليعة ثنا أبو األسود عن عروة قال أسامة بن زيد  6528] 
وله وأخربين هبذا بن حارثة بن شراحيل بن كعب بن عبد العزى بن يزيد بن امرئ القيس الكليب أنعم هللا عليه ورس

النسب أمحد بن يعقوب ثنا موسى بن زكراي ثنا شباب وزاد فيه وأمه أم أمين موالة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
 مات ابملدينة يف آخر خالفة معاوية وهو بن ستني سنة وكان يكىن أاب حممد 

 
معلى بن مهدي املوصلي ثنا أبو عوانة عن  [ أخربان الشيخ أبو بكر بن إسحاق أنبأ علي بن عبد العزيز ثنا 6529] 

عمر بن أيب سلمة عن أبيه قال حدثين أسامة بن زيد رضى هللا تعاىل عنهما قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
 أحب أهلي إيل من أنعم هللا عليه وأنعمت عليه أسامة 

 
نا عفان وحجاج قاال ثنا محاد بن سلمة [ حدثين علي بن محشاذ العدل ثنا حممد بن عيسى بن السكن ث 6530] 

عن موسى بن عقبة عن سامل عن بن عمر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أسامة أحب الناس إيل هذا حديث 
 صحيح على شرط مسلم ومل خيرجاه 

 
لد حدثين حممد [ أخربين حممد بن صاحل بن هانئ ثنا السري بن خزمية ثنا مسلم بن إبراهيم ثنا قرة بن خا 6531] 

بن سريين قال بلغت النخلة على عهد عثمان بن عفان رضى هللا تعاىل عنه ألف درهم فعمد أسامة بن زيد إىل خنلة 
فنقرها وأخرج مجارها فأطعمها أمه فقال له ما محلك على هذا وأنت ترى النخلة قد بلغت ألفا فقال إن أمي سألتنيه 

 ها وال تسألين شيئا أقدر عليه إال أعطيت
 

[ أخربين أمحد بن يعقوب الثقفي ثنا أبو جعفر احلضرمي ثنا سعيد بن عمرو األشعثي ثنا أبو بكر بن  6532] 
 شعيب بن احلبحاب قال مسعت أشياخنا يقولون كان نقش خامت أسامة بن زيد حب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

 
ثنا إسحاق بن إبراهيم أنبأ عبد الرزاق أنبأ معمر عن [ حدثنا حيىي بن منصور القاضي ثنا أمحد بن سلمة  6533] 

 الزهري قال كان أسامة بن زيد خياطب ابألمري حىت مات يقولون بعثه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
 

[ أخربين عبد هللا بن حممد الصيدالين ثنا علي بن احلسني بن اجلنيد ثنا احلسني بن يزيد الطحان ثنا عائذ  6534] 
عن احلجاج بن أرطأة عن احلكم عن مقسم عن بن عباس عن أسامة بن زيد قال كنت ردف النيب صلى هللا  بن حبيب

 عليه وسلم بعرفة 



 
[ أخربان أبو جعفر حممد بن عبد هللا البغدادي ثنا حممد بن عمرو ثنا خالد احلراين حدثين أيب ثنا بن هليعة  6535] 

ال دخلت على أسامة بن زيد فمدحين يف وجهي فقال إنه محلين أن عن صاحل بن أيب عريب عن خالد بن السائب ق
 أمدحك يف وجهك أين مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول إذا مدح املؤمن يف وجهه راب اإلميان يف قلبه 

 
 ذكر أيب رافع موىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم رضى هللا تعاىل عنه 

ن أمحد بن ابلويه ثنا إبراهيم بن إسحاق احلريب قال كان أبو رافع موىل رسول هللا [ حدثين أبو بكر حممد ب 6536] 
صلى هللا عليه وسلم للعباس بن عبد املطلب فلما أسلم العباس رضى هللا تعاىل عنه وهبه للنيب صلى هللا عليه وسلم 

ومات بعد قتل عثمان سنة مخس  وكان امسه أسلم ويقال إبراهيم وأسلم قبل بدر ولكنه كان مقيما مبكة مع العباس
 وثالثني 

 
[ أخربين أبو عبد هللا حممد بن عبد هللا املزين ثنا أمحد بن جندة ثنا حيىي بن حممد بن عبد احلميد ثنا قيس  6537] 

بن الربيع عن أيب خالد عن يزيد بن عبد الرمحن عن عبد الرمحن بن عبد هللا موىل علي عن أيب رافع رضى هللا تعاىل 
قال بعث النيب صلى هللا عليه وسلم عليا رضى هللا تعاىل عنه إىل اليمن فعقد له لواء فلما مضى قال اي أاب رافع  عنه

أحلقه وال تدعه من خلفه وليقف وال يلتفت حىت أجيئه فأاته فأوصاه أبشياء فقال اي علي ألن يهدي هللا على يديك 
 رجال خري لك مما طلعت عليه الشمس 

 
نا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ حممد بن عبد هللا بن عبد احلكم أنبأ بن وهب أخربين عمرو بن [ حدث 6538] 

احلارث أن بكري بن عبد هللا بن األشج حدثه أن احلسن بن علي بن أيب رافع حدثه أن أاب رافع أخربه أنه أقبل بكتاب 
اب ألقي يف قليب اإلسالم فقلت اي رسول هللا إين من قريش إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال فلما أديت الكت

وهللا ال أرجع إليهم أبدا فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إين ال أخيس ابلعهد وال أخيس الربد ولكن أرجع إليهم 
فإن كان يف قلبك الذي يف قلبك اآلن فارجع قال فرجعت إليهم مث أقبلت إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

 لمت فأس
 

 ذكر سلمان الفارسي رضى هللا تعاىل عنه 
[ حدثين أبو بكر حممد بن أمحد بن ابلويه ثنا إبراهيم بن إسحاق ثنا مصعب بن عبد هللا قال وسلمان  6539] 

الفارسي يكىن أاب عبد هللا كان والؤه لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سلمان منا 
 البيت أهل 

 
 [ أخربين أمحد بن يعقوب ثنا موسى بن زكراي ثنا شهاب قال مات سلمان الفارسي سنة سبع وثالثني  6540] 
 

[ حدثنا علي بن محشاذ العدل ثنا إمساعيل بن إسحاق القاضي ثنا إبراهيم بن املنذر احلزامي وإمساعيل بن  6541] 
 املزين عن أبيه عن جده أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خط أيب أويس قاال ثنا بن أيب فديك عن كثري بن عبد هللا



اخلندق عام حرب األحزاب حىت بلغ املذاحج فقطع لكل عشرة أربعني ذراعا فاحتج املهاجرون سلمان منا وقالت 
 األنصار سلمان منا فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سلمان منا أهل البيت 

 
و بكر بن إسحاق أنبأ علي بن عبد العزيز ثنا معلى بن مهدي املوصلي ثنا عمران بن [ أخربان الشيخ أب 6542] 

خالد اخلزاعي البناين عن أنس بن مالك قال دخل سلمان الفارسي على عمر بن اخلطاب رضى هللا تعاىل عنهما وهو 
هللا قال دخلت على رسول متكئ على وسادة فألقاها له فقال سلمان صدق هللا ورسوله فقال عمر حدثنا اي أاب عبد 

هللا صلى هللا عليه وسلم وهو متكئ على وسادة فألقاها إيل مث قال يل اي سلمان ما من مسلم يدخل على أخيه املسلم 
 فيلقي له وسادة إكراما له إال غفر هللا له 

 
بن أيب طالب [ حدثنا أبو الفضل احلسن بن يعقوب بن يوسف العدل من أصل كتابه ثنا أبو بكر حيىي  6543] 

ببغداد ثنا علي بن عاصم ثنا حامت بن أيب صغرية عن مساك بن حرب عن زيد بن صوحان أن رجلني من أهل الكوفة  
كاان صديقني لزيد بن صوحان أتياه ليكلم هلما سلمان أن حيدثهما حديثه كيف كان إسالمه فأقبال معه حىت لقوا 

رسي قاعد وإذا خوص بني يديه وهو يسفه قاال فسلمنا وقعدان فقال سلمان وهو ابملدائن أمريا عليها وإذا هو على ك
له زيد اي أاب عبد هللا إن هذين يل صديقان وهلما أخ وقد أحبا أن يسمعا حديثك كيف كان بدؤ إسالمك قال فقال 

كان يل أخ سلمان كنت يتيما من رام هرمز وكان بن دهقان رام هرمز خيتلف إىل معلم يعلمه فلزمته ألكون يف كنفه و 
أكرب مين وكان مستغنيا بنفسه وكنت غالما قصريا وكان إذا قام من جملسه تفرق من حيفظهم فإذا تفرقوا خرج فيضع 
بثوبه مث صعد اجلبل وكان يفعل ذلك غري مرة متنكرا قال فقلت له إنك تفعل كذا وكذا فلم ال تذهب يب معك قال 

ختف قال فإن يف هذا اجلبل قوما يف برطيلهم هلم عبادة وهلم أنت غالم وأخاف أن يظهر منك شيء قال قلت ال 
صالح يذكرون هللا تعاىل ويذكرون اآلخرة ويزعموننا عبدة النريان وعبدة األواثن وأان على دينهم قال قلت فاذهب يب 

كون معك إليهم قال ال أقدر على ذلك حىت أستأمرهم وأان أخاف أن يظهر منك شيء فيعلم أيب فيقتل القوم في
هالكهم على يدي قال قلت لن يظهر مين ذلك فاستأمرهم فأاتهم فقال غالم عندي يتيم فأحب أن أيتيكم ويسمع  

كالمكم قالوا إن كنت تثق به قال أرجو أن ال جييء منه إال ما أحب قالوا فجيء به فقال يل لقد استأذنت يف أن 
وال يعلم بك أحد فإن أيب إن علم هبم قتلهم قال فلما   جتيء معي فإذا كانت الساعة اليت رأيتين أخرج فيها فاتين

كانت الساعة اليت خيرج تبعته فصعدان اجلبل فانتهينا إليهم فإذا هم يف برطيلهم قال علي وأراه قال وهم ستة أو سبعة 
دان قال وكان الروح قد خرج منهم من العبادة يصومون النهار ويقومون الليل وأيكلون عند السحر ما وجدوا فقع

إليهم فأثىن الدهقان على حرب فتكلموا فحمدوا هللا وأثنوا عليه وذكروا من مضى من الرسل واألنبياء حىت خلصوا إىل 
ذكر عيسى بن مرمي عليهما السالم فقالوا بعث هللا تعاىل عيسى عليه السالم رسوال وسخر له ما كان يفعل من إحياء 

واألعمى فكفر به قوم وتبعه قوم وإمنا كان عبد هللا ورسوله ابتلى به خلقه املوتى وخلق الطري وإبراء األكمه واألبرص 
قال وقالوا قبل ذلك اي غالم إن لك لراب وإن لك معادا وإن بني يديك جنة وانرا إليهما تصريون وإن هؤالء القوم 

ت الساعة اليت ينصرف الذين يعبدون النريان أهل كفر وضاللة ال يرضى هللا ما يصنعون وليسوا على دين فلما حضر 
فيها الغالم انصرف وانصرفت معه مث غدوان إليهم فقالوا مثل ذلك وأحسن ولزمتهم فقالوا يل اي سلمان إنك غالم 

وإنك ال تستطيع أن تصنع كما نصنع فصل ومن وكل واشرب قال فاطلع امللك على صنيع ابنه فركب يف اخليل حىت 
ورمتوين فأحسنت جواركم ومل تروا مين سوءا فعمدمت إىل ابين فأفسدمتوه علي قد أاتهم يف برطيلهم فقال اي هؤالء قد جا



أجلتكم ثالاث فإن قدرت عليكم بعد ثالث أحرقت عليكم برطيلكم هذا فاحلقوا ببالدكم فإين أكره أن يكون مين 
اتق هللا فإنك تعرف أن  إليكم سوء قالوا نعم ما تعمدان مساءتك وال أردان إال اخلري فكف ابنه عن إتياهنم فقلت له

هذا الدين دين هللا وأن أابك وحنن على غري دين إمنا هم عبدة النار ال يعبدون هللا فال تبع آخرتك بدين غريك قال اي 
سلمان هو كما تقول وإمنا أختلف عن القوم بغيا عليهم إن تبعت القوم طلبين أيب يف اجلبل وقد خرج يف إتياين إايهم 

رف أن احلق يف أيديهم فأتيتهم يف اليوم الذي أرادوا أن يرحتلوا فيه فقالوا اي سلمان قد كنا حنذر حىت طردهم وقد أع
مكان ما رأيت فاتق هللا تعاىل واعلم أن الدين ما أوصيناك به وأن هؤالء عبدة النريان ال يعرفون هللا تعاىل وال يذكرونه 

أنت ال تقدر أن تكون معنا حنن نصوم النهار ونقوم الليل فال خيدعنك أحد عن دينك قلت ما أان مبفارقكم قالوا 
وأنكل عند السحر ما أصبنا وأنت ال تستطيع ذلك قال فقلت ال أفارقكم قالوا أنت أعلم وقد أعلمناك حالنا فإذا 

أتيت خذ مقدار محل يكون معك شيء أتكله فإنك ال تستطيع ما نستطيع حبق قال ففعلت ولقينا أخي فعرضت عليه 
أتيتهم ميشون وأمشي معهم فرزق هللا السالمة حىت قدمنا املوصل فأتينا بيعة ابملوصل فلما دخلوا احتفوا هبم وقالوا مث 

أين كنتم قالوا كنا يف بالد ال يذكرون هللا تعاىل فيها عبدة النريان وكنا نعبد هللا فطردوان فقالوا ما هذا الغالم فطفقوا 
لبالد فلم نر منه إال خريا قال سلمان فوهللا إهنم لكذلك إذا طلع عليهم رجل من  يثنون علي وقالوا صحبنا من تلك ا

كهف جبل قال فجاء حىت سلم وجلس فحفوا به وعظموه أصحايب الذين كنت معهم وأحدقوا به فقال أين كنتم 
إايه فحمد هللا وأثىن  فأخربوه فقال ما هذا الغالم معكم فأثنوا علي خريا وأخربوه ابتباعي إايهم ومل أر مثل إعظامهم

عليه مث ذكر من أرسل من رسله وأنبيائه وما لقوا وما صنع به وذكر مولد عيسى بن مرمي عليه السالم وأنه ولد بغري 
ذكر فبعثه هللا عز وجل رسوال وأحىي على يديه املوتى وأنه خيلق من الطني كهيئة الطري فينفخ فيه فيكون طريا إبذن هللا 

يل وعلمه التوراة وبعثه رسوال إىل بين إسرائيل فكفر به قوم وآمن به قوم وذكر بعض ما لقى عيسى وأنزل عليه اإلجن
بن مرمي وأنه كان عبد هللا أنعم هللا عليه فشكر ذلك له ورضي هللا عنه حىت قبضه هللا عز وجل وهو يعظهم ويقول 

وا فيخالف بكم مث قال من أراد أن أيخذ من هذا اتقوا هللا والزموا ما جاء به عيسى صلى هللا عليه وسلم وال ختالف
شيئا فليأخذ فجعل الرجل يقوم فيأخذ اجلرة من املاء والطعام فقام أصحايب الذين جئت معهم فسلموا عليه وعظموه 
 وقال هلم الزموا هذا الدين وإايكم أن تفرقوا واستوصوا هبذا الغالم خريا وقال يل اي غالم هذا دين هللا الذي تسمعين

أقوله وما سواه الكفر قال قلت ما أان مبفارقك قال إنك ال تستطيع أن تكون معي إين ال أخرج من كهفي هذا إال كل 
يوم أحد وال تقدر على الكينونة معي قال وأقبل علي أصحابه فقالوا اي غالم إنك ال تستطيع أن تكون معه قلت ما 

خياف عليه فقال يل أنت أعلم قلت فإين ال أفارقك فبكى أصحايب أان مبفارقك قال له أصحابه اي فالن إن هذا غالم و 
األولون الذين كنت معهم عند فراقهم إايي فقال اي غالم خذ من هذا الطعام ما ترى أنه يكفيك إىل األحد اآلخر 

صبحنا قال يل وخذ من املاء ما تكتفي به ففعلت فما رأيته انئما وال طاعما إال راكعا وساجدا إىل األحد اآلخر فلما أ
خذ جرتك هذه وانطلق فخرجت معه أتبعه حىت انتهينا إىل الصخرة وإذا هم قد خرجوا من تلك اجلبال ينتظرون 

خروجه فقعدوا وعاد يف حديثه حنو املرة األوىل فقال الزموا هذا الدين وال تفرقوا واذكروا هللا واعلموا أن عيسى بن 
 تعاىل أنعم هللا عليه مث ذكرين فقالوا له اي فالن كيف وجدت هذا الغالم مرمي عليهما الصالة والسالم كان عبد هللا

فأثىن علي وقال خريا فحمدوا هللا تعاىل وإذا خبز كثري وماء كثري فأخذوا وجعل الرجل أيخذ ما يكتفي به وفعلت 
د وخيرجون معه وحيفون به فتفرقوا يف تلك اجلبال ورجع إىل كهفه ورجعت معه فلبثنا ما شاء هللا خيرج يف كل يوم أح

ويوصيهم مبا كان يوصيهم به فخرج يف أحد فلما اجتمعوا محد هللا تعاىل ووعظهم وقال مثل ما كان يقول هلم مث قال 
هلم آخر ذلك اي هؤالء إنه قد كرب سين ورق عظمي وقرب أجلي وأنه ال عهد يل هبذا البيت منذ كذا وكذا وال بد من 



غالم خريا فإين رأيته ال أبس به قال فجزع القوم فما رأيت مثل جزعهم وقالوا اي فالن أنت كبري إتيانه فاستوصوا هبذا ال
فأنت وحدك وال أنمن من أن يصيبك شيء يساعدك أحوج ما كنا إليك قال ال تراجعوين ال بد من اتباعه ولكن 

سلمان قد رأيت حايل وما كنت عليه  استوصوا هبذا الغالم خريا وافعلوا وافعلوا قال فقلت ما أان مبفارقك قال اي
وليس هذا كذلك أان أمشي أصوم النهار وأقوم الليل وال أستطيع أن أمحل معي زادا وال غريه وأنت ال تقدر على هذا 

قلت ما أان مبفارقك قال أنت أعلم قال فقالوا اي فالن فإان خناف على هذا الغالم قال فهو أعلم قد أعلمته احلال 
ن قبل هذا قلت ال أفارقك قال فبكوا وودعوه وقال هلم اتقوا هللا وكونوا على ما أوصيتكم به فإن وقد رأى ما كا

أعش فعلي أرجع إليكم وإن مت فإن هللا حي ال ميوت فسلم عليهم وخرج وخرجت معه وقال يل أمحل معك من هذا 
ت وال يقف على شيء حىت إذا أمسينا قال اخلبز شيئا أتكله فخرج وخرجت معه ميشي واتبعته يذكر هللا تعاىل وال يلتف

اي سلمان صل أنت ومن وكل واشرب مث قام وهو يصلي حىت انتهينا إىل بيت املقدس وكان ال يرفع طرفه إىل السماء 
حىت أتينا إىل ابب املسجد وإذا على الباب مقعد فقال اي عبد هللا قد ترى حايل فتصدق علي بشيء فلم يلتفت إليه 

دخلت معه فجعل يتبع أمكنة من املسجد فصلى فيها فقال اي سلمان إين مل أمن منذ كذا وكذا ومل ودخل املسجد و 
أجد طعم النوم فإن فعلت أن توقظين إذا بلغ الظل مكان كذا وكذا منت فإين أحب أن أانم يف هذا املسجد وإال مل أمن 

غلبتين عيين فنام فقلت يف نفسي هذا مل ينم مذ  قال قلت فإين أفعل قال فإذا بلغ الظل مكان كذا وكذا فأيقظين إذا 
كذا وكذا وقد رأيت بعض ذلك ألدعنه ينام حىت يشتفي من النوم قال وكان فيما ميشي وأان معه يقبل علي فيعظين 

 وخيربين أن يل راب وأن بني يدي جنة وانرا وحسااب ويعلمين ويذكرين حنو ما يذكر القوم يوم األحد حىت قال فيما يقول اي
سلمان إن هللا عز وجل سوف يبعث رسوال امسه أمحد خيرج بتهمة وكان رجال عجميا ال حيسن القول عالمته أنه أيكل 

اهلدية وال أيكل الصدقة بني كتفيه خامت وهذا زمانه الذي خيرج فيه قد تقارب فأما أان فإين شيخ كبري وال أحسبين 
أمرين برتك دينك وما أنت عليه قال اتركه فإن احلق فيما أيمر به أدركه فإن أدركته أنت فصدقه واتبعه قال قلت وإن 

ورضى الرمحن فيما قال فلم ميض إال يسريا حىت استيقظ فزعا يذكر هللا تعاىل فقال يل اي سلمان مضى الفيء من هذا 
ذلك فأحببت املكان ومل أذكر أين ما كنت جعلت على نفسك قال أخربتين إنك مل تنم منذ كذا وكذا وقد رأيت بعض 

أن تشتفي من النوم فحمد هللا تعاىل وقام فخرج وتبعته فمر ابملقعد فقال املقعد اي عبد هللا دخلت فسألتك فلم تعطين 
وخرجت فسألتك فلم تعطين فقام ينظر هل يرى أحدا فلم يره فدان منه فقال له انولين يدك فناوله فقال بسم هللا فقام  

ب به فخال عن بعده فانطلق ذاهبا فكان ال يلوي على أحد وال يقوم عليه فقال كأنه أنشط من عقال صحيحا ال عي
يل املقعد اي غالم أمحل علي ثيايب حىت انطلق فأسري إىل أهلي فحملت عليه ثيابه وانطلق ال يلوي علي فخرجت يف 

 أانخ رجل منهم يل بعريه أثره أطلبه فكلما سألت عنه قالوا أمامك حىت لقيين ركب من كلب فسألتهم فلما مسعوا الفىت
فحملين خلفه حىت أتوا بالدهم فباعوين فاشرتتين امرأة من األنصار فجعلتين يف حائط هبا وقدم رسول هللا صلى هللا 

عليه وسلم فأخربت به فأخذت شيئا من متر حائطي فجعلته على شيء مث أتيته فوجدت عنده انسا وإذا أبو بكر 
ديه وقال ما هذا قلت صدقة قال للقوم كلوا ومل أيكل مث لبثت ما شاء هللا مث أخذت أقرب الناس إليه فوضعته بني ي

مثل ذلك فجعلت على شيء مث أتيته فوجدت عنده انسا وإذا أبو بكر أقرب القوم منه فوضعته بني يديه فقال يل ما 
رجل أعجمي مل حيسن أن هذا قلت هدية قال بسم هللا وأكل وأكل القوم قلت يف نفسي هذه من آايته كان صاحيب 

يقول هتامة فقال هتمة وقال امسه أمحد فدرت خلفه ففطن بن فأرخى ثواب فإذا اخلامت يف انحية كتفه األيسر فتبينته مث 
درت حىت جلست بني يديه فقلت أشهد أن ال إله إال هللا وأنك رسول هللا فقال من أنت قلت مملوك قال فحدثته 

معه وما أمرين به قال ملن أنت قلت المرأة من األنصار جعلتين يف حائط هلا قال اي حديثي وحديث الرجل الذي كنت 



أاب بكر قال لبيك قال اشرته فاشرتاين أبو بكر رضى هللا تعاىل عنه فأعتقين فلبثت ما شاء هللا أن ألبث فسلمت عليه 
وال يف دينهم فدخلين أمر عظيم  وقعدت بني يديه فقلت اي رسول هللا ما تقول يف دين النصارى قال ال خري فيهم

فقلت يف نفسي هذا الذي كنت معه ورأيت ما رأيته مث رأيته أخذ بيد املقعد فأقامه هللا على يديه وقال ال خري يف 
هؤالء وال يف دينهم فانصرفت ويف نفسي ما شاء هللا فأنزل هللا عز وجل على النيب صلى هللا عليه وسلم ذلك أبن 

 وأهنم ال يستكربون إىل آخر اآلية فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم علي بسلمان فأتى منهم قسيسني ورهباان
الرسول وأان خائف فجئت حىت قعدت بني يديه فقرأ بسم هللا الرمحن ذلك أبن منهم قسيسني ورهباان وأهنم ال 

صارى إمنا كانوا مسلمني فقلت يستكربون إىل آخر اآلية اي سلمان إن أولئك الذين كنت معهم وصاحبك مل يكونوا ن
اي رسول هللا والذي بعثك ابحلق هلو الذي أمرين ابتباعك فقلت له وإن أمرين برتك دينك وما أنت عليه قال فاتركه 

فإن احلق وما جيب فيما أيمرك به قال احلاكم رمحه هللا تعاىل هذا حديث صحيح عال يف ذكر إسالم سلمان الفارسي 
مل خيرجاه وقد روي عن أيب الطفيل عامر بن واثلة عن سلمان من وجه صحيح بغري هذه السياقة رضى هللا تعاىل عنه و 

 فلم أجد من إخراجه بدا ملا يف الروايتني من اخلالف يف املنت والزايدة والنقصان 
 

ن [ حدثنا علي بن محشاذ العدل وحممد بن أمحد بن ابلويه اجلالب قاال ثنا أبو بكر حممد بن شاذا 6544] 
اجلوهري ثنا سعيد بن سليمان الواسطي ثنا عبد هللا بن عبد القدوس عن عبيد املكتب حدثين أبو الطفيل حدثين 

سلمان الفارسي قال كنت رجال من أهل جي وكان أهل قرييت يعبدون اخليل البلق فكنت أعرف أهنم ليسوا على شيء 
تيت املوصل فسألت عن أفضل من فيها فدللت على فقيل يل إن الدين الذي تطلب إمنا هو ابملغرب فخرجت حىت أ

رجل يف صومعة فأتيته فقلت له أين رجل من أهل جي وجئت أن أطلب العمل وأتعلم العلم فضمين إليك أخدمك 
وأصحبك وتعلمين شيئا مما علمك هللا قال نعم فصحبته فأجرى علي مثل ما كان جيري عليه وكان جيري عليه اخلل 

أزل معه حىت نزل به املوت فجلست عند رأسه أبكيه فقال ما يبكيك فقلت أبكي أين خرجت  والزيت واحلبوب فلم
من بالدي أطلب اخلري فرزقين هللا صحبتك فعلمتين وأحسنت صحبيت فنزل بك املوت فال أدري أين أذهب فقال يل 

ت إليه وأوصيتك بصحبته فلما أن أخ ابجلزيرة مكان كذا وكذا وهو على احلق فأته فأقرئه مين السالم وأخربه أين أوصي
قبض الرجل خرجت فأتيت الرجل الذي وصفه يل فأخربته ابخلرب وأقرأته السالم من صاحبه وأخربته أنه هلك وأمرين 

بصحبته فضمين إليه وأجرى علي كما كان جيري علي مع اآلخر فصحبته ما شاء هللا مث نزل به املوت فلما نزل به 
ي فقال يل ما يبكيك قلت خرجت من بالدي أطلب اخلري فرزقين هللا صحبة فالن املوت جلست عند رأسه أبك

فأحسن صحبيت وعلمين وأوصاين عند موته بك وقد نزل بك املوت فال أدري أين أتوجه فقال أتيت أخا يل على درب 
أتيته فأخربته  الروم فهو على احلق فأته واقرئه مين السالم واصحبه فإنه على احلق فلما قبض الرجل خرجت حىت

خبربي وتوصية اآلخر قبله قال فضمين إليه وأجرى علي كما كان جيري علي فلما نزل به املوت جلست أبكي عند 
رأسه فقال يل ما يبكيك فقصصت قصيت قلت له إن هللا تعاىل رزقين صحبتك فأحسنت صحبيت وقد نزل بك املوت 

ه على دين عيسى بن مرمي صلى هللا عليه وسلم يف األرض ولكن وال أدري أين أتوجه فقال ال دين وما بقي أحد أعلم
هذا أوان خيرج فيه نيب أو قد خرج بتهامة وأنت على الطريق ال مير بك أحد إال سألته عنه فإذا بلغك أنه قد خرج 

أيكل اهلدية  فإنه النيب الذي بشر به عيسى صلوات هللا عليه وسالمه عليهما وآية ذلك أن بني كتفيه خامت النبوة وأنه
وال أيكل الصدقة قال فكان ال مير يب أحد إال سألته عنه فمر يب انس من أهل مكة فسألتهم فقالوا نعم ظهر فينا 

رجل يزعم أنه نيب فقلت لبعضهم هل لكم أن أكون عبدا لبعضكم على أن حتملوين عقبة وتطعموين من الكسر فإذا 



شاء أن يستعبد استعبد فقال رجل منهم أان فصرت عبدا له حىت أتى يب بلغتم إىل بالدكم فإن شاء أن يبيع ابع وإن 
مكة فجعلين يف بستان له مع حبشان كانوا فيه فخرجت فسألت فلقيت امرأة من أهل بالدي فسألتها فإذا أهل بيتها 

ىت إذا أضاء قد أسلموا قالت يل إن النيب صلى هللا عليه وسلم جيلس يف احلجر هو وأصحابه إذا صاح عصفور مبكة ح
هلم الفجر تفرقوا فانطلقت إىل البستان فكنت اختلف فقال يل احلبشان مالك فقلت أشتكي بطين وإمنا صنعت ذلك 
لئال يفقدوين إذا ذهبت إىل النيب صلى هللا عليه وسلم فلما كانت الساعة اليت أخربتين املرأة جيلس فيها هو وأصحابه 

ليه وسلم فإذا هو حيتيب وإذا أصحابه حوله فأتيته من ورائه فعرف النيب خرجت أمشي حىت رأيت النيب صلى هللا ع
صلى هللا عليه وسلم الذي أريد فأرسل حبوته فنظرت إىل خامت النبوة بني كتفيه فقلت هللا أكرب هذه واحدة مث 

ليه وسلم فوضعته بني انصرفت فلما أن كانت الليلة املقبلة لقطت مترا جيدا مث انطلقت حىت أتيت به النيب صلى هللا ع
يديه فقال ما هذا فقلت صدقة فقال للقوم كلوا ومل أيكل مث لبثت ما شاء هللا مث أخذت مثل ذلك مث أتيته فوضعته 

بني يديه فقال ما هذا فقلت هدية فأكل منها وقال للقوم كلوا فقلت أشهد أن ال إله إال هللا وأنك رسول هللا فسألين 
ب فاشرت نفسك فانطلقت إىل صاحيب فقلت بعين نفسي فقال نعم على أن تنبت يل مبائة عن أمري وأخربته فقال اذه

خنلة فما غادرت منها خنلة إال نبتت فأتيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فأخربته أن النخل قد نبتت فأعطاين قطعة 
وهللا ما استقلت قطعة الذهب من من ذهب فانطلقت هبا فوضعتها يف كفة امليزان ووضع يف اجلانب اآلخر نواة قال ف

األرض قال وجئت إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فأخربته فأعتقين هذا حديث صحيح اإلسناد واملعاين قريبة من 
 اإلسناد األول 

 
[ حدثنا أبو بكر بن إسحاق وعلي بن محشاذ قاال ثنا أبو املثىن العنربي ثنا علي بن املديين ثنا سعيد بن  6545] 
مد الوراق عن موسى اجلهين عن زيد بن وهب عن سلمان رضى هللا تعاىل عنه قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه حم

وسلم يقول الدنيا سجن املؤمن وجنة الكافر ومسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول أطول الناس شبعا يف الدنيا 
 د ومل خيرجاه أكثرهم جوعا يوم القيامة هذا حديث غريب صحيح اإلسنا

 
[ حدثنا عبد الباقي بن قانع احلافظ ثنا حممد بن العباس املؤدب ثنا عبيد بن إسحاق العطار ثنا قيس بن  6546] 

الربيع عن أيب هاشم الرماين عن زاذان عن سلمان رضى هللا تعاىل عنه قال قلت اي رسول هللا قرأت يف التوراة بركة 
 الطعام الوضوء قبله وبعده 

 
 سالم زيد بن سعنة موىل رسول هللا عليه وآله وسلم ذكر إ

[ أخربين دعلج بن أمحد السجزي ببغداد ثنا أمحد بن علي اآلابر ثنا حممد بن أيب السري العسقالين ثنا  6547] 
الوليد بن مسلم ثنا حممد بن محزة بن يوسف بن عبد هللا بن سالم عن أبيه عن جده عن عبد هللا بن سالم رضى هللا 

اىل عنه قال إن هللا تبارك وتعاىل ملا أراد هدي زيد بن سعنة قال زيد بن سعنة ما من عالمات النبوة شيء إال وقد تع
عرفتها يف وجه حممد صلى هللا عليه وسلم حني نظرت إليه إال شيئني مل أخربمها منه هل يسبق حلمه جهله وال يزيده 

طه فاعرف محله من جهله قال زيد بن سعنة فخرج رسول هللا شدة اجلهل عليه إال حلما فكنت ألطف به لئن أخال
صلى هللا عليه وسلم يوما من احلجرات ومعه علي بن أيب طالب رضى هللا تعاىل عنه فأاته رجل على راحلته كالبدوي 

زق فقال اي رسول هللا إن بصرى قرية بين فالن قد أسلموا ودخلوا يف اإلسالم وكنت حدثتهم إن أسلموا آاتهم الر 



رغدا وقد أصابتهم سنة وشدة وقحوط من الغيث فأان أخشى اي رسول هللا أن خيرجوا من اإلسالم طمعا كما دخلوا فيه 
طمعا فإن رأيت أن ترسل إليهم بشيء تعينهم به فعلت فنظر إيل رجل وإىل جانبه أراه عليا رضى هللا تعاىل عنه فقال اي 

فدنوت إليه فقلت اي حممد هل لك أن تبيعين مترا معلوما من حائط بين  رسول هللا ما بقي منه شيء قال زيد بن سعنة
فالن إىل أجل كذا وكذا فقال ال اي يهودي ولكن أبيعك مترا معلوما إىل أجل كذا وكذا وال أمسي حائط بين فالن فقلت 

فأعطاها الرجل فقال  نعم فبايعين فأطلقت مهياين فأعطيته مثانني مثقاال من ذهب يف متر معلوم إىل أجل كذا وكذا
اعدل عليهم وأعنهم هبا فقال زيد بن سعنة فلما كان قبل حمل األجل بيومني أو ثالثة أتيته فأخذت مبجامع قميصه 

وردائه ونظرت إليه بوجه غليظ فقلت له أال تقضيين اي حممد حقي فوهللا ما علمتم اي بين عبد املطلب سيء القضاء 
ونظرت إىل عمر فإذا عيناه تدوران يف وجهه كالفلك املستدير مث رماين ببصره فقال  مطل ولقد كان يل مبخالطتكم علم

اي عدو هللا أتقول لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم ما أمسع وتصنع به ما أرى فوالذي بعثه ابحلق لوال ما أحاذر قوته 
ؤدة وتبسم مث قال اي عمر أان وهو  لضربت بسيفي رأسك ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم ينظر إىل عمر يف سكون وت

كنا أحوج إىل غري هذا أن أتمرين حبسن األداء وأتمره حبسن التباعة اذهب به اي عمر فاعطه حقه وزده عشرين صاعا 
من متر فقلت ما هذه الزايدة اي عمر قال أمرين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن أزيدك مكان ما نقمتك قلت 

 من أنت قلت زيد بن سعنة قال احلرب قلت احلرب قال فما دعاك أن فعلت برسول هللا صلى هللا أتعرفين اي عمر قال ال
عليه وسلم ما فعلت وقلت له ما قلت قلت له اي عمر مل يكن له من عالمات النبوة شيء إال وقد عرفته يف وجه 

يسبق حلمه جهله وال تزيده شدة اجلهل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حني نظرت إليه إال اثنني مل أخربمها منه هل 
عليه إال حلما فقد اختربهتما فأشهدك اي عمر أين قد رضيت ابهلل راب وابإلسالم دينا ومبحمد صلى هللا عليه وسلم نبيا 
وأشهدك أن شطر مايل فإين أكثرهم ماال صدقة على أمة حممد صلى هللا عليه وسلم فقال عمر رضى هللا تعاىل عنه أو 

هم فإنك ال تسعهم قلت أو على بعضهم فرجع زيد إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال زيد أشهد أن على بعض
ال إله إال هللا وأشهد أن حممدا عبده ورسوله وآمن به وصدقه وابيعه وشهد معه مشاهد كثرية مث تويف زيد يف غزوة 

مل خيرجاه وهو من غرر احلديث وحممد بن أيب تبوك مقبال غري مدبر ورحم هللا زيدا هذا حديث صحيح اإلسناد و 
 السري العسقالين ثقة 

 
 ذكر سفينة موىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

[ أخربان حممد بن علي الشيباين ابلكوفة ثنا أمحد بن حازم الغفاري ح وحدثنا الشيخ أبو بكر بن إسحاق  6548] 
شرج بن نباتة قال سألت سفينة عن امسه فقال أما أين خمربك ابمسي كان أنبأ علي بن عبد العزيز قاال ثنا أبو نعيم ثنا ح

امسي قيسا فسماين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سفينة قلت مل مساك سفينة قال خرج ومعه أصحابه فثقل عليهم 
لو محلت متاعهم فقال أبسط كساءك فبسطته فجعل فيه متاعهم مث محله علي فقال امحل ما أنت إال سفينة فقال 

 يومئذ وقر بعري أو بعريين أو مخسة أو ستة ما ثقل علي صحيح اإلسناد ومل خيرجاه 
 

[ وحدثنا بذكر كنية سفينة أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن عبد هللا بن عبد احلكم ثنا إمساعيل بن  6549] 
ن سفينة أيب عبد الرمحن قال أعتقتين أم مسلمة بن قعنب عن أبيه ثنا محاد بن سلمة عن أيب حفص سعيد بن مجهان ع

 سلمة رضى هللا تعاىل عنها واشرتطت علي أن أخدم النيب صلى هللا عليه وسلم ما عاش 
 



[ وحدثنا أبو العباس ثنا حممد بن عبد هللا بن عبد احلكم أنبأ بن وهب أخربين أسامة بن زيد أن حممد بن  6550] 
مد بن املنكدر أن سفينة موىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال ركبت عبد هللا بن عمرو بن عثمان حدثه عن حم

البحر فانكسرت سفينيت اليت كنت فيها فركبت لوحا من ألواحها فطرحين اللوح يف أمجة فيها األسد فأقبل إيل يريدين 
 مبنكبه حىت أخرجين من فقلت اي أاب احلارث أان موىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فطأطأ رأسه وأقبل إيل فدفعين

األمجة ووضعين على الطريق ومههم فظننت أنه يودعين فكان ذلك آخر عهدي به هذا حديث صحيح على شرط 
 مسلم ومل خيرجاه 

 
 ذكر سعد بن الربيع األنصاري رضى هللا تعاىل عنه 

األسود عن عروة يف تسمية املسلمني [ أخربان أبو جعفر البغدادي ثنا أبو عالثة ثنا أيب ثنا بن هليعة ثنا أبو  6551] 
الذين ابيعوا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ابلعقبة من األنصار من احلارث بن اخلزرج بن احلارث سعد بن الربيع وهو 

 نقيب وقد شهد بدرا 
 

ى بن عقبة [ أخربين إمساعيل بن حممد الشعراين ثنا جدي ثنا إبراهيم بن املنذر ثنا حممد بن فليح عن موس 6552] 
 عن بن شهاب يف تسمية من استشهد يوم أحد من األنصار من بين احلارث بن اخلزرج سعد بن الربيع 

 
[ أخربان موسى بن إمساعيل بن القاضي ثنا أيب ثنا إبراهيم بن محزة الزبريي ثنا إمساعيل بن قيس عن أبيه  6553] 

أهنا دخلت على أيب بكر الصديق فألقى هلا ثوبه حىت عن خارجة بن زيد بن اثبت عن أم سعد بنت سعد بن الربيع 
جلست عليه فدخل عليه عمر بن اخلطاب رضى هللا تعاىل عنه فقال اي خليفة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من هذه 
قال هذه بنت من هو خري مين ومنك قال ومن خري مين ومنك إال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال أبو بكر رجل 

على عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم تبوأ مقعده يف اجلنة وبقيت أان وأنت هذا حديث صحيح اإلسناد ومل قبض 
 خيرجاه 

 
 ذكر سعد القرظ املؤذن رضى هللا تعاىل عنه 

[ حدثنا أبو بكر بن إسحاق اإلمام وعلي بن محشاذ العدل قاال ثنا بشر بن موسى األسدي ثنا عبد هللا  6554] 
 احلميدي ثنا عبد الرمحن بن عمار بن سعد القرظ مؤذن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حدثين أيب عن بن الزبري

جدي أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أمر بالال أن يدخل إصبعه يف أذنه وقال إنه أرفع لصوتك وإن أذان بالل  
يؤذن يوم اجلمعة على عهد رسول هللا صلى هللا كان مثىن مثىن وإقامته مفردة وقد قامت الصالة مرة مرة وإنه كان 

عليه وسلم إذا كان الفيء مثل الشراك وأن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان إذا خرج إىل العيدين سلك على دار 
سعد بن أيب وقاص رضى هللا تعاىل عنه مث على أصحاب الفساطيط مث يبدأ ابلصالة قبل اخلطبة مث كرب يف األوىل سبعا 

القراءة ويف اآلخرة مخسا قبل القراءة مث خطب الناس مث انصرف من الطريق اآلخر من طريق بين زريق فذبح  قبل
أضحية عند طرف الرقاق بيده بشفرة مث خرج إىل دار عمار بن ايسر ودار أيب هريرة ابلبالط وكان خيرج إىل العيدين 

كبري يف اخلطبة وخيطب على عصا وأن بالال كان إذا كرب ماشيا ويرجع ماشيا وكان يكرب بني أضعاف اخلطبة ويكثر الت
ابألذان استقبل القبلة مث يقول هللا أكرب هللا أكرب أشهد أن ال إله إال هللا مرتني أشهد أن حممدا رسول هللا مرتني 



ى ويستقبل القبلة مث ينحرف عن القبلة فيقول حي على الصالة مرتني مث ينحرف عن يسار القبلة فيقول حي عل
 الفالح مرتني مث يستقبل القبلة فيقول هللا أكرب هللا أكرب ال إله إال هللا 

 
[ حدثنا أبو بكر حممد بن أمحد بن ابلويه ثنا احلسن بن علي ثنا بن شبيب املعمري ثنا حممد بن مصفى ثنا  6555] 

أن سعد القرظ كان مؤذان  بقية ثنا الزبيدي عن الزهري عن حفص بن عمر بن سعد القرظ أن أابه وعمومته أخربوه
 ألهل قباء فانتقله عمر بن اخلطاب رضى هللا تعاىل عنه فاختذه مؤذان ملسجد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

 
 ذكر جنادة بن أيب أمية األزدي رضى هللا تعاىل عنه 

بن أيب أمية بن نزار بن   [ أخربين أمحد بن يعقوب الثقفي ثنا موسى بن زكراي ثنا خليفة بن خياط قال جنادة 6556] 
 كعب بن احلارث بن كعب بن عبد هللا بن مالك بن نصر األزدي تويف سنة مثانني 

 
[ حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أبو زرعة عبد الرمحن بن عمرو الدمشقي ثنا حممد بن خالد  6557] 

 اليزين عن حذافة األزدي عن جنادة بن أيب الوهييب ثنا حممد بن إسحاق عن يزيد بن أيب حبيب عن مرثد بن عبد هللا
أمية قال دخلت على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف نفر من األزد يوم اجلمعة فدعاان رسول هللا صلى هللا عليه 

وسلم إىل طعام بني يديه فقلنا إان صيام فقال صمتم أمس قلنا ال قال أفتصومون غدا قلنا ال قال فأفطروا مث قال ال 
 صوموا يوم اجلمعة منفردا هذا حديث صحيح على شرط مسلم ومل خيرجاه ت
 

 ذكر سواد بن قارب األزدي رضى هللا تعاىل عنه 
[ حدثنا أبو بكر أمحد بن سلمان الفقيه إمالء ثنا هالل بن العالء الرقي ثنا عثمان بن عبد الرمحن  6558] 

طاب رضى هللا تعاىل عنه قاعد يف املسجد إذ مر رجل يف الوقاصي عن حممد بن كعب القرظي قال بينما عمر بن اخل
مؤخر املسجد فقال رجل اي أمري املؤمنني أتعرف هذا املار قال ال فمن هو قال سواد بن قارب وهو رجل من أهل 

اليمن من بيت فيهم شرف وموضع وهو الذي أاته رئيه بظهور النيب صلى هللا عليه وسلم فقال عمر علي به فدعي به 
ال أنت سواد بن قارب قال نعم قال فأنت الذي أاتك رئيك بظهور رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال نعم قال فق

فأنت على ما كنت عليه من كهانتك فغضب غضبا شديدا وقال اي أمري املؤمنني ما استقبلين هبذا أحد منذ أسلمت 
ا كنت عليه من كهانتك أخربين إبتيانك رئيك بظهور فقال عمر اي سبحان هللا وهللا ما كنا عليه من الشرك أعظم مم

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال نعم اي أمري املؤمنني بينا أان ذات ليلة بني النائم واليقظان إذ أاتين رئي فضربين 
لؤي برجله وقال قم اي سواد بن قارب فافهم واعقل إن كنت تعقل إنه قد بعث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من 

 بن غالب يدعو إىل هللا وإىل عبادته مث أنشأ يقول 
 عجبت للجن وجتساسها 
 وشدها العيس أبحالسها 

 هتوي إىل مكة تبغي اهلدى 
 ما خري اجلن كأجناسها 

 فارحل إىل الصفوة من هاشم 



الليلة الثانية أاتين  واسم بعينيك إىل رأسها قال فلم أرفع بقوله رأسا وقلت دعين أمن فإين أمسيت انعسا فلما أن كانت
فضربين برجله وقال أمل أقل اي سواد بن قارب قم فافهم واعقل إن كنت تعقل قد بعث رسول هللا من لؤي بن غالب 

 يدعو إىل هللا وإىل عبادته مث أنشأ اجلين يقول 
 عجبت للجن وتطالهبا 
 وشدها العيس أبقتاهبا 

 هتوي إىل مكة تبغي اهلدى 
  ما صادق اجلن ككذاهبا

 فارحل إىل الصفوة من هاشم 
بني رواايها وحجاهبا قال فلم أرفع رأسا فلما أن كانت الليلة الثالثة أاتين فضربين برجله وقال أمل أقل لك اي سواد بن 
 قارب افهم واعقل إن كنت تعقل أنه قد بعث رسول هللا من لؤي بن غالب يدعو إىل هللا وإىل عبادته مث أنشأ يقول 

 خبارها عجبت للجن وأ
 وشدها العيس أبكوارها 

 هتوي إىل مكة تبغي اهلدى 
 ما مؤمنو اجلن ككفارها 

 فارحل إىل الصفوة من هاشم 
ليس قدامها كأذانهبا قال فوقع يف نفسي حب اإلسالم ورغبت فيه فلما أصبحت شددت على راحليت فانطلقت 

عليه وسلم قد هاجر إىل املدينة فأتيت املدينة  متوجها إىل مكة فلما كنت ببعض الطريق أخربت أن النيب صلى هللا
فسألت عن النيب صلى هللا عليه وسلم فقيل يل يف املسجد فانتهيت إىل املسجد فعقلت انقيت ودخلت وإذا رسول هللا 

صلى هللا عليه وسلم والناس حوله فقلت امسع مقاليت اي رسول هللا فقال أبو بكر رضى هللا تعاىل عنه ادنه فلم يزل 
 ىت صرت بني يديه قال هات فأخربين إبتيانك رئيك فقال ح

 أاتين جني بعد هدء ورقدة 
 ومل يك فيما قد بلوت بكاذب 

 ثالث ليال قوله كل ليلة 
 أاتك رسول هللا من لؤي بن غالب 
 فشمرت من ذيلي اإلزار ووسطت 
 يب الذعلب الوجباء بني السباسب 

 فاشهد أن هللا ال رب غريه 
 ى كل غالب وأنك مأمون عل

 وأنك أدىن املرسلني وسيلة 
 إىل هللا اي بن األكرمني األطائب 
 فمران مبا أيتيك اي خري من مشى 

 وإن كان فيما جاء شيب الذوائب 
 وكن يل شفيعا يوم ال ذي شفاعة 



يف سواك مبغن عن سواد بن قارب ففرح رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأصحابه إبسالمي فرحا شديدا حىت رئي 
 وجوههم قال فوثب عمر فالتزمه وقال قد كنت أحب أن أمسع هذا منك 

 
 ذكر سلمان بن عامر الضيب رضى هللا تعاىل عنه 

[ أخربين أمحد بن يعقوب ثنا موسى بن زكراي ثنا خليفة بن خياط قال سلمان بن عامر بن أوس بن عمرو  6559] 
ن بكر بن سعد بن ضبة نزل البصرة وله دار حبضرة مسجد بن حجر بن عمرو بن احلارث بن تيم بن ذهل بن مالك ب

 اجلامع وهبا تويف يف خالفة عثمان رضى هللا تعاىل عنه 
 

[ حدثنا أبو عاصم ثنا أبو نعامة العدوي عمرو بن عيسى ثنا بشري بن عبد العزيز عن سلمان بن عامر  6560] 
 إن أيب كان يصل الرحم ويقري الضيف ويفي ابلذمة الضيب قال أتيت النيب صلى هللا عليه وسلم فقلت اي رسول هللا

ومل يدرك اإلسالم فهل له يف ذلك من أجر قال ال فلما وليت قال علي ابلشيخ فقال يل يكون ذلك يف عقبك فلن 
 يذلوا أبدا ولن خيزوا أبدا ولن يفتقروا أبدا 

 
 ذكر صعصعة بن انجية اجملاشعي رضى هللا تعاىل عنه 

أبو حممد املزين ثنا أبو خليفة القاضي ثنا حممد بن سالم اجلمحي ثنا معمر بن املثىن قال صعصعة [ أخربان  6561] 
 بن انجية بن عقال بن حممد بن سفيان بن جماشع بن دارم جد الفرزدق بن غالب وفد على النيب صلى هللا عليه وسلم 

 
كراي الغاليب ثنا العالء بن الفضل بن عبد امللك بن [ أخربان أبو بكر حممد بن عبد هللا احلفيد ثنا حممد بن ز  6562] 

أيب سوية املنقري ثنا عبادة بن كريب حدثين الطفيل بن عمر الربعي عن صعصعة بن انجية اجملاشعي وهو جد الفرزدق 
بن غالب قال قدمت على النيب صلى هللا عليه وسلم فعرض علي اإلسالم فأسلمت وعلمين آايت من القرآن فقلت 

ل هللا إين عملت أعماال يف اجلاهلية فهل يل فيها من أجر قال وما عملت فقلت ضلت انقتان يل عشراوان اي رسو 
فخرجت أتبعهما على مجل يل فرفع يل بيتان يف فضاء من األرض فقصدت قصدمها فوجدت يف أحدمها شيخا كبريا 

قتيك وبعنامها وقد نعش هللا هبما أهل فقلت أحسستم انقتني عشراوين فأانديهما فقال مقسم بن دارم قد أصبنا ان
بيتني من قومك من العرب من مضر فبينما هو خياطبين إذ اندته امرأة من البيت اآلخر ولدت ولدت قال وما ولدت 
إن كان غالما فقد شركنا يف قومنا وإن كانت جارية فادفنيها فقالت جارية فقلت وما هذه املولودة قال ابنة يل فقلت 

منك فقال اي أخا بين متيم أتبيع ابنتك وإين رجل من العرب من مضر فقلت إين ال أشرتي منك رقبتها بل إين أشرتيها 
إمنا أشرتي منك روحها أن ال تقتلها قال مب تشرتيها فقلت بناقيت هاتني وولدمها قال وتزيدين بعريك هذا قلت نعم على 

فلما كان يف بعض الليل فكرت يف نفسي أن هذه مكرمة  أن ترسل معي رسوال فإذا بلغت إىل أهلي رددت إليه البعري
ما سبقين إليها أحد من العرب وظهر اإلسالم وقد أحييت بثالمثائة وستني من املوؤودة اشرتي كل واحدة منهن بناقتني 

قال عشراوين ومجل فهل يل يف ذلك من أجر فقال النيب صلى هللا عليه وسلم مت لك أجره إذ من هللا عليك ابإلسالم 
 عباد ومصداق قول صعصعة قول الفرزدق وجدي الذي منع الوائدات فأحيا الوئيد فلم يؤد 

 
[ حدثنا علي بن محشاذ العدل ثنا إمساعيل بن إسحاق القاضي ثنا عمرو بن مرزوق ثنا عبد هللا بن حرب  6563] 



اجملاشعي حدثين أيب عن جدي  الليثي حدثين إبراهيم بن أسعد حدثين عقال بن شبة بن عقال بن صعصعة بن انجية
عن أبيه صعصعة بن انجية قال دخلت على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقلت اي رسول هللا رمبا فضلت يل 
 الفضلة خبأهتا للنائية وابن السبيل فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أمك وأابك أختك وأخاك أدانك أدانك 

 
  تعاىل عنه ذكر قيس بن عاصم املنقري رضى هللا

[ أخربان أبو حممد املزين ثنا أبو خليفة القاضي ثنا حممد بن سالم اجلمحي ثنا أبو عبيدة قال قيس بن  6564] 
عاصم بن سنان بن خالد بن منقر بن عبيد بن مقاعس بن عمرو بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن متيم وقد وفد على 

 ل الوبر النيب صلى هللا عليه وسلم فقال هذا سيد أه
 

[ حدثنا أبو جعفر أمحد بن عبيد بن إبراهيم األسدي احلافظ هبمدان ثنا حممد بن زكراي الغاليب ثنا العالء  6565] 
بن الفضل بن عبد امللك بن أيب سوية املنقري حدثين أيب الفضل بن عبد امللك عن أبيه عبد امللك بن أيب سوية 

وهو يوصي فجمع بنيه وهم اثنان وثالثون ذكرا فقال اي بين إذا أان املنقري قال شهدت قيس بن عاصم عند وفاته 
مت فسودوا أكربكم ختلفوا آابءكم وال تسودوا أصغركم فيزري بكم ذاك عند أكفائكم وال تقيموا علي انئحة فإين 

 به عن اللئيم مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هنى عن النياحة وعليكم إبصالح املال فإنه منبهة للكرمي ويستغين
وال تعطوا رقاب اإلبل يف غري حقها وال متنعوها من حقها وإايكم وكل عرق سوء فمهما يسركم يوما فما يسوءكم أكرب 
واحذروا أبناء أعدائكم فإهنم لكم أعداء على منهاج آابئهم وإذا أان مت فادفنوين يف موضع ال يطلع على هذا احلي 

وبينهم مخاشات يف اجلاهلية فأخاف أن ينبشوين من قربي فتفسدوا عليهم دنياهم من بكر بن وائل فإهنا كانت بيين 
ويفسدوا عليكم آخرتكم مث دعا بكنانته فأمر ابنه األكرب وكان يسمى عليا فقال اخرج سهما من كنانيت فأخرجه فقال 

ال اي بين هكذا أنتم يف اكسره فكسره مث قال اخرج سهمني فأخرجهما فقال اكسرمها فكسرمها فلم يستطع كسرمها فق
 االجتماع وكذلك أنتم يف الفرقة مث أنشأ يقول 

 إمنا اجملد ما بين والد الصدق 
 وأحيا فعاله املولود 

 وكفى اجملد والشجاعة واحللم 
 إذا زانه عفاف وجود 
 وثالثون اي بين إذا ما 

 عقدمت للنائبات العهود 
 كثالثني من قداح إذا ما 
  شدها للزمان عقد شديد

 مل تكسر وإن تقطعت األسهم 
 أودى جبمعها التبديد 

 وذوو السن واملروة أوىل 
 وإن يكن منكم هلم تسويد 

 وعليكم حفظ األصاغر حىت 



 يبلغ احلنث األصغر اجملهود 
 

[ حدثنا علي بن محشاذ العدل ثنا عبد هللا بن أمحد بن حنبل حدثين أيب ثنا حممد بن يزيد الواسطي ثنا  6566] 
اجلصاص عن احلسن حدثين قيس بن عاصم املنقري رضى هللا تعاىل عنه قال قدمت على رسول هللا صلى هللا زايد 

عليه وسلم فلما رآين مسعته يقول هذا سيد أهل الوبر فلما نزلت أتيته فجعلت أحدثه فقلت اي رسول هللا ما املال 
املال األربعون واألكثر الستون وويل ألصحاب  الذي ال يكون علي فيه تبعة من ضيف ضافين وعيال كثروا فقال نعم

املئني إال من أعطى يف رسلها وجبدهتا وأفقر ظهرها وأطعم القانع واملعرت قلت اي نيب هللا ما أكرم هذه األخالق 
وأحسنها اي نيب هللا ال حتل ابلوادي الذي أان فيه بكثرة إبلي قال فكيف تصنع قلت تعدوا اإلبل وتعدوا الناس فمن 

ء أخذ برأس بعري وذهب به فقال فما تصنع أبفقار ظهرها قلت إين ال أفقر الصغري وال الناب املدبر قال فمالك شا
أحب إليك أم مال مواليك قلت مايل أحب إيل من مال موايل قال فإن لك من مالك ما أكلت فأفنيت أو لبست 

ني عددها قال احلسن ففعل وهللا فلما حضرت فأبليت أو أعطيت فأمضيت وإال فلمواليك فقلت وهللا لو بقيت ألفن
 قيس الوفاة أوصى بنيه قال إايكم واملسألة فإهنا آخر كسب املرء إن أحدا مل يسأل إال ترك كسبه 

 
 ذكر عمرو بن األهتم املنقري رضى هللا تعاىل عنه 

حممد بن سالم اجلمحي عن أيب  [ حدثنا أبو زكراي حيىي بن حممد العنربي ثنا إبراهيم بن إسحاق العسيلي ثنا 6567] 
عبيدة معمر بن املثىن قال عمرو بن األهتم بن مسي بن سنان بن خالد بن منقر بن عبيد بن مقاعس بن عمرو بن  

 كعب بن سعد بن زيد مناة بن متيم واسم األهتم سنان هتمت ثنيتاه يوم الكالب 
 

د بن عبيدة الوبري ح وحدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن [ حدثنا أبو زكراي العنربي ثنا أبو بكر أمحد بن حمم 6568] 
حممد بن حيىي املزكي ثنا إبراهيم بن حممد بن إدريس املعقلي قاال ثنا علي بن حرب املوصلي ثنا أبو سعد اهليثم بن 
ا حمفوظ عن أيب املقوم األنصاري حيىي بن أيب يزيد عن احلكم بن عتبة عن مقسم عن بن عباس رضى هللا تعاىل عنهم

قال جلس إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قيس بن عاصم والزبرقان بن بدر وعمرو بن األهتم التميميون ففخر 
الزبرقان فقال اي رسول هللا أان سيد متيم واملطاع فيهم واجملاب فيهم أمتعهم من الظلم فآخذ هلم حبقوقهم وهذا يعلم 

وهللا اي رسول هللا إنه لشديد العارضة مانع جلانبه مطاع يف انديه قال ذاك يعين عمرو بن األهتم فقال عمرو بن األهتم 
الزبرقان وهللا اي رسول هللا لقد علم مين غري ما قال وما منعه أن يتكلم به إال احلسد قال عمرو أان أحسدك فوهللا إنك 

ت فيما قلت أوال وما كذبت فيما لئيم اخلال حديث املال أمحق املوالد مضيع يف العشرية وهللا اي رسول هللا لقد صدق
قلت آخرا لكين رجل رضيت فقلت أحسن ما علمت وغضبت فقلت أقبح ما وجدت ووهللا لقد صدقت يف األمرين 
مجيعا فقال النيب صلى هللا عليه وسلم إن من البيان لسحرا إن من البيان لسحرا وقد روي عن أيب بكرة األنصاري أنه 

 حضر هذا اجمللس 
 

خربان أبو منصور حممد بن علي الفارسي ثنا أبو بكر حممد بن شاذان اجلوهري ثنا سعيد بن سليمان [ أ 6569] 
القسيطي ثنا عيينة بن عبد الرمحن بن جوشن عن أبيه عن أيب بكرة قال كنا عند النيب صلى هللا عليه وسلم فقدم عليه 

در فقال النيب صلى هللا عليه وسلم لعمرو بن وفد بين متيم فيهم قيس بن عاصم وعمرو بن األهتم والزبرقان بن ب



األهتم ما تقول يف الزبرقان بن بدر فقال اي رسول هللا مطاع يف انديه شديد العارضة مانع ملا وراء ظهره فقال الزبرقان 
ملروءة ضيق اي رسول هللا وهللا إنه ليعلم مين أكثر مما وصفين به ولكنه حسدين فقال عمرو وهللا اي رسول هللا إنه ذامر ا

العطن لئيم اخلال أمحق املوالد وهللا ما كذبت أوال ولقد صدقت آخرا ولكين رضيت فقلت أحسن ما علمت وغضبت 
 فقلت أقبح ما علمت فقال النيب صلى هللا عليه وسلم إن من البيان لسحرا وإن من الشعر حلكما 

 
 ذكر صعصعة بن معاوية عم األحنف بن قيس رضى هللا تعاىل عنهما 

[ أخربان أبو حممد املزين أنبأ أبو خليفة ثنا حممد بن سالم اجلمحي ثنا أبو عبيدة معمر بن املثىن قال  6570] 
صعصعة بن معاوية بن حصني بن عمري بن عبادة بن النزال بن مرة بن عبيد بن مقاعس بن عمرو بن كعب بن سعد 

 بن زيد مناة بن متيم عم األحنف بن قيس 
 

حممد بن صاحل بن هانئ ثنا أبو زكراي حيىي بن حممد بن حيىي الشهيد ثنا هدبة بن خالد ثنا جرير بن [ حدثنا  6571] 
حازم عن احلسن عن صعصعة بن معاوية عم األحنف قال قدمت على النيب صلى هللا عليه وسلم فسمعته يقرأ هذه 

  أابيل أن ال أمسع غريها حسيب حسيب اآلية فمن يعمل مثقال ذرة خريا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره فقلت ال
 

 ذكر األحنف بن قيس رضى هللا تعاىل عنه 
[ حدثين أبو بكر حممد بن أمحد بن ابلويه ثنا إبراهيم بن إسحاق احلريب ثنا مصعب بن عبد هللا قال  6572] 

رسول هللا صلى هللا  واألحنف بن قيس بن حصني بن النزال بن عبيدة خمضرم أدرك النيب صلى هللا عليه وسلم ووجه
عليه وسلم فدعا له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال واسم األحنف الضحاك ويقال صخر بن قيس بن معاوية بن 

 حصني ولد وهو أحنف فقالت أمه وهللا لوال أحنف يف رجله ما كان يف احلي غالم مثله وكان أحلم العرب 
 

بن إسحاق أنبأ علي بن عبد العزيز ثنا حجاج بن منهال ثنا محاد  [ حدثنا بصحة ما ذكره الشيخ أبو بكر 6573] 
بن سلمة عن علي بن زيد عن احلسن أن األحنف بن قيس قال بينا أان أطوف ابلبيت يف زمن عثمان بن عفان رضى 

 صلى هللا تعاىل عنه إذ جاء رجل من بين ليث وأخذ يدي فقال أال أبشرك قلت بلى فقال هل تذكر إذ بعثين رسول هللا
هللا عليه وسلم إىل قومك بين سعد فجعلت أعرض عليهم اإلسالم وأدعوهم إليه فقلت أنت إنك تدعو إىل اخلري 

وأتمر ابخلري فبلغت ذلك إىل النيب صلى هللا عليه وسلم فقال اللهم اغفر لألحنف بن قيس فكان األحنف رضى هللا 
 تعاىل عنه يقول ما من عملي شيء أرجىء يل منه 

 
 األسود بن سريع رضى هللا تعاىل عنه  ذكر
[ أخربين أمحد بن يعقوب الثقفي ثنا موسى بن زكراي ثنا خليفة بن خياط قال األسود بن سريع بن محري بن  6574] 

عبادة بن النزال بن مرة بن عبيدة له دار ابلبصرة حبضرة اجلامع مما يلي بين متيم تويف يف عهد معاوية رضى هللا تعاىل 
 عنه 

 
[ حدثنا علي بن محشاذ العدل ثنا معاذ بن املثىن العنربي ثنا عبد هللا بن سوار ثنا عبد هللا بن أيب بكر  6575] 



املزين ثنا احلسن قال قال األسود بن سريع اي رسول هللا أال أنشدك حمامد محدت هبا ريب تبارك وتعاىل فقال إن ربك 
 حيح اإلسناد ومل خيرجاه تبارك وتعاىل حيب احلمد ومل يستزده على ذلك ص

 
[ أخربان أبو بكر بن أيب دارم احلافظ ابلكوفة ثنا حممد بن عبد هللا بن سليمان ثنا معمر بن بكار السعدي  6576] 

ثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن عبد الرمحن بن أيب بكرة عن األسود بن سريع التميمي قال قدمت على نيب هللا 
ت اي نيب هللا قد قلت شعرا ثنيت فيه على هللا تبارك وتعاىل ومدحتك فقال أما ما أثنيت على صلى هللا عليه وسلم فقل

هللا تعاىل فهاته وما مدحتين به فدعه فجعلت أنشده فدخل رجل طوال أقىن فقال يل أمسك فلما خرج قال هات 
نيب هللا الذي إذا دخل قلت فجعلت أنشده فلم ألبث أن عاد فقال يل أمسك فلما خرج قال هات فقلت من هذا اي 

أمسك وإذا خرج قلت هات قال هذا عمر بن اخلطاب وليس من الباطل يف شيء هذا حديث صحيح اإلسناد ومل 
 خيرجاه 

 
 ذكر جارية بن قدامة التميمي رضى هللا تعاىل عنه 

 بن حصني بن رابح [ أخربين أمحد بن يعقوب ثنا موسى بن زكراي ثنا شباب قال جارية بن قدامة بن زهري 6577] 
 بن سعد بن حيىي بن ربيعة بن كعب يكىن أاب الوليد وأاب يزيد له دار ابلبصرة يف سكة البحارية 

 
[ أخربان علي بن أمحد بن قرقوب التمار هبمدان ثنا حممد بن معاذ احلليب ثنا عبد هللا بن مسلمة القعنيب  6578] 

بن قيس عن جارية بن قدامة رضى هللا تعاىل عنه قال قلت اي  حدثين أيب عن هشام بن عروة عن أبيه عن األحنف
 رسول هللا قل يل قوال ينفعين واقلل علي لعلي أعيه فقال ال تغضب وأعادها علي مرارا يقول ال تغضب 

 
 ذكر عروة بن مسعود الثقفي رضى هللا تعاىل عنه 

بن هليعة ثنا أبو األسود عن عروة بن الزبري قال ملا  [ أخربان أبو جعفر البغدادي ثنا أبو عالثة حدثين أيب ثنا 6579] 
أتى الناس احلج سنة تسع قدم عروة بن مسعود الثقفي عم املغرية بن شعبة على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

ك فاستأذن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن يرجع إىل قومه فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إين أخاف أن يقتلو 
قال لو وجدوين انئما أيقظوين فأذن له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فرجع إىل قومه مسلما فقدم عشاء فجاءته 
ثقيف فدعاهم إىل اإلسالم فاهتموه وعصوه وأمسعوه ما مل يكن حيتسب مث خرجوا من عنده حىت إذا أسحروا وطلع 

ن ثقيف بسهم فقتله فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الفجر قام عروة يف داره فأذن ابلصالة وتشهد فرماه رجل م
 مثل عروة مثل صاحب ايسني دعا قومه إىل هللا تعاىل فقتلوه 

 
 ذكر جماشع بن مسعود السلمي رضى هللا تعاىل عنه 

[ أخربين أمحد بن يعقوب ثنا موسى بن زكراي ثنا خليفة بن خياط قال جماشع بن مسعود بن ثعلبة بن وهب  6580] 
بن عائذ يكىن أاب سليمان وأمه وأم أخيه جمالد مليكة بنت سفيان بن احلارث بن لبيد بن خزمية قتل جماشع يوم اجلمل 

األصغر سنة ست وثالثني ودفن يف داره يف بين سليم حضرة بين سدوس وله ابلبصرة غري دار فمنها داره حبضرة 
 مسجد اجلامع 



 
نا السري بن خزمية ثنا أبو غسان ثنا زهري بن معاوية ثنا عاصم األحول [ حدثنا حممد بن صاحل بن هانئ ث 6581] 

عن أيب عثمان النهدي ثنا جماشع بن مسعود قال أتيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أبخي جمالد بعد الفتح فقلت اي 
أي شيء تبايعه اي رسول رسول هللا جئتك أبخي جمالد لتبايعه على اهلجرة فقال ذهب أهل اهلجرة مبا فيها فقلت فعلى 

 هللا قال أابيعه على اإلسالم واإلميان واجلهاد 
 

 ذكر عمرو بن عبسة السلمي رضى هللا تعاىل عنه 
[ أخربين أمحد بن يعقوب الثقفي ثنا موسى بن زكراي التسرتي ثنا خليفة بن خياط قال عمرو بن عبسة بن  6582] 

س أمه رملة بنت الوقيعة من بين حزام وهو أخو أيب ذر الغفاري عامر بن خالد بن غاضرة بن عتاب بن امرئ القي
 رضى هللا تعاىل عنهما ألمه من ساكين الشام يكىن أاب حيىي 

 
[ حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ العباس بن الوليد بن مزيد البريويت ثنا حممد بن شعيب بن شابور  6583] 

ع أاب سالم األسود يقول مسعت عمرو بن عبسة رضى هللا تعاىل عنه يقول صلى بنا ثنا عبد هللا بن العالء بن زهر أنه مس
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إىل بعري من املغنم فلما سلم أخذ وبرة من جنب البعري فقال إنه ال حيل يل من هذا 

 املغنم مثل هذه إال اخلمس واخلمس مردود عليكم 
 

ه ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ثنا أبو توبة الربيع بن انفع احلليب ثنا حممد بن [ أخربين أبو النضر الفقي 6584] 
مهاجر ثنا العباس بن سامل عن أيب سالم عن أيب أمامة الباهلي رضى هللا تعاىل عنه عن عمرو بن عبسة رضى هللا تعاىل 

أنت ما أنت قال أان نيب قلت  عنه قال أتيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أول ما بعث وهو يومئذ مستخف فقلت
وما نيب قال رسول هللا قلت آهلل أرسلك قال نعم قلت مبا أرسلك قال أبن يعبدوا هللا ويكسروا األواثن ويصلوا 

األرحام قلت نعما أرسلك فمن أتبعك على هذا قال حر وعبد يعين أاب بكر وبالال فكان عمرو بن عبسة يقول لقد 
سلمت مث قلت أتبعك اي رسول هللا قال ال ولكن احلق أبرض قومك فإذا ظهرت فأتين هذا رأيتين وأان ربع اإلسالم فأ

 حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه 
 

 ذكر جابر بن مسرة السوائي رضى هللا تعاىل عنه 
[ أخربين أمحد بن يعقوب الثقفي ثنا موسى بن زكراي حدثنا خليفة بن خياط قال جابر بن مسرة السوائي  6585] 
 ىن أاب خالد ويقال أاب عبد هللا مات يف والية بشر بن مروان يك
 

[ حدثين حممد بن صاحل بن هانئ ثنا حيىي بن حممد بن حيىي ح حدثنا أبو بكر بن إسحاق أنبأ يوسف بن  6586] 
ه قال كنت يعقوب قاال ثنا أبو الربيع الزهراين ثنا جرير عن املغرية عن الشعيب عن جابر بن مسرة رضى هللا تعاىل عن

عند رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فسمعته يقول ال يزال أمر هذه األمة ظاهرا حىت يقوم اثنا عشر خليفة وقال كلمة 
خفيت علي وكان أيب أدىن إليه جملسا مين فقلت ما قال قال كلهم من قريش وقد روى جابر بن مسرة عن أبيه حديثا 

 آخر 



 
ن عبد هللا احلفيد ثنا علي بن احلسني بن اجلنيد ثنا سليمان بن داود الشاذكوين [ أخربانه أبو بكر حممد ب 6587] 

ثنا إمساعيل بن عبيد هللا بن موهب عن جابر بن مسرة عن أبيه مسرة بن عمرو السوائي رضى هللا تعاىل عنه قال سألت 
 غنم وألباهنا قال ال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقلت إان أهل ابدية وماشية فهل نتوضأ من حلوم ال

 
 ذكر أيب جحيفة السوائي رضى هللا تعاىل عنه 

[ أخربين أمحد بن يعقوب ثنا موسى بن زكراي ثنا خليفة قال مات أبو جحيفة وهب بن عبد هللا السوائي يف  6588] 
 والية بشر بن مروان 

 
ر ثنا يونس بن أيب يعقوب عن عون [ حدثنا علي بن عيسى أنبأ أمحد بن جندة القرشي ثنا سعيد بن منصو  6589] 

بن أيب جحيفة عن أبيه قال كنت مع عمي عند النيب صلى هللا عليه وسلم فقال ال يزال أمر أميت صاحلا حىت ميضي 
 اثنا عشر خليفة مث قال كلمة وخفض هبا صوته فقلت لعمي وكان أمامي ما قال اي عم قال قال اي بين كلهم من قريش 

 
 لعاص الثقفي رضى هللا تعاىل عنه ذكر عثمان بن أيب ا

[ أخربين أمحد بن يعقوب الثقفي ثنا موسى بن زكراي التسرتي ثنا خليفة بن خياط قال عثمان بن أيب  6590] 
 العاص بن كثري بن دمهان بن عبد هللا بن مهام بن أابن بن يسار بن مالك يكىن أاب عبد هللا مات سنة مخسني 

 
بكر بن إسحاق أنبأ علي بن عبد العزيز ثنا أبو مهام الدالل ثنا سعيد بن السائب  [ أخربان الشيخ أبو 6591] 

الطائفي عن حممد بن عبد هللا بن عياض عن عثمان بن أيب العاص رضى هللا تعاىل عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه 
 وسلم أمره أن جيعل مسجد الطائف حيث كانت طاغيتهم 

 
 ة الكناين رضى هللا تعاىل عنه ذكر أيب الطفيل عامر بن واثل

[ حدثين أبو بكر حممد بن أمحد بن ابلويه ثنا إبراهيم بن إسحاق احلريب ثنا مصعب بن عبد هللا قال عامر  6592] 
بن واثلة بن عبد هللا بن عمرو بن جحش بن حيان بن سعد بن ليث ولد عام أحد وأدرك من حياة النيب صلى هللا 

الكوفة مث أقام مبكة حىت مات وهو آخر من مات من أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه  عليه وسلم مثان سنني نزل
 وسلم مات سنة اثنتني ومائة 

 
[ أخربين حممد بن املؤمل ثنا الفضل بن حممد ثنا أمحد بن حنبل ثنا اثبت بن الوليد عن عبد هللا بن مجيع  6593] 

 ن حياة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وولدت عام أحد حدثين أيب قال قال أبو الطفيل أدركت مثان سنني م
 

[ أخربين أمحد بن يعقوب الثقفي ثنا موسى بن زكراي ثنا شباب العصفري قال مات أبو الطفيل عامر بن  6594] 
 واثلة سنة مائة 

 



حيىي أخربين عمي [ أخربين أبو احلسني حممد بن أمحد بن متيم ثنا أبو قالبة ثنا أبو عاصم أنبأ جعفر بن  6595] 
عمارة بن ثوابن أن أاب الطفيل أخربه قال كنت غالما أمحل عضو البعري فرأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقسم 

 حلما ابجلعرانة فجاءته امرأة فبسط هلا رداءه فقلت من هذه قالوا أمه اليت أرضعته 
 

 ذكر سراقة بن مالك بن جعشم رضى هللا تعاىل عنه 
خربين أمحد بن يعقوب الثقفي ثنا موسى بن زكراي التسرتي ثنا خليفة بن خياط قال سراقة بن مالك بن [ أ 6596] 

جعشم من بين مدجل بن مرة بن عبد مناة بن علي بن كنانة قال حممد بن عمر كان سراقة بن مالك يسكن قديدا مات 
 سنة أربع وعشرين 

 
األصبهاين الزاهد ثنا أبو إمساعيل حممد بن إمساعيل ثنا عبد هللا بن  [ أخربان أبو عبد هللا حممد بن عبد هللا 6597] 

صاحل حدثين موسى بن علي بن رابح اللخمي عن أبيه عن سراقة بن مالك بن جعشم رضى هللا تعاىل عنه أن رسول 
 فقال أما أهل النار هللا صلى هللا عليه وسلم قال له اي سراقة أال أخربك أبهل اجلنة وأهل النار فقلت بلى اي رسول هللا

 فكل جعظري جواظ مستكرب وأما أهل اجلنة فالضعفاء املغلوبون 
 

[ أخربان عبد الصمد بن علي البزار ببغداد ثنا احلسن بن العباس املقري الرازي ثنا سهل بن عثمان  6598] 
الزراد عن طاوس عن  العسكري ثنا حيىي بن عبد امللك بن أيب عتبة عن إدريس األودي عن عبد امللك بن ميسرة

سراقة بن مالك بن جعشم قال خطبنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ابلبطحاء وقال دخلت العمرة يف احلج إىل يوم 
 القيامة سراقة بن مالك هو أخو كعب بن مالك 

 
ثنا بن  [ حدثنا بصحة ذلك أبو جعفر البغدادي ثنا حيىي بن عثمان بن صاحل السهمي ثنا حسان بن غالب 6599] 

هليعة حدثين يونس بن يزيد عن حممد بن إسحاق عن حممد بن مسلم الزهري عن عبد هللا بن كعب بن مالك عن أبيه 
عن أخيه سراقة بن مالك أنه سأل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن الضالة ترد حوضه هل له أجر إن أشبعها فقال 

 ر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف كل كبد حرا أج
 

[ وحدثنا حممد بن صاحل بن هانئ ثنا احلسن بن الفضل ثنا شبابة بن سوار ثنا املغرية بن مسلم عن عبد  6600] 
الرمحن بن إسحاق عن الزهري عن عبد الرمحن بن كعب بن مالك عن عمه سراقة بن مالك أن رسول هللا صلى هللا 

 عليه وسلم قال يف كل كبد حرا أجر 
 

 األسدي رضى هللا تعاىل عنه ذكر ضرار بن األزور 
[ حدثين أبو بكر حممد بن أمحد بن ابلويه ثنا إبراهيم بن إسحاق احلريب ثنا مصعب بن عبد هللا الزبريي  6601] 

قال ضرار بن األزور واسم األزور مالك بن أوس بن خزمية بن ربيعة بن مالك بن ثعلبة بن دودان بن أسيد بن خزمية 
 ضر سكن الكوفة وهبا تويف بن مدركة بن إلياس بن م

 



[ حدثنا عبد الباقي بن قانع احلافظ ثنا هشام بن علي السدوسي وحممد بن حممد التمار قاال ثنا حممد بن  6602] 
سعيد األثرم ثنا سالم أبو املنذر القاري ثنا عاصم بن هبدلة عن أيب وائل عن ضرار بن األزور قال أتيت النيب صلى هللا 

 ه أمدد يدك أابيعك على اإلسالم فبايعته مث قلت عليه وسلم فقلت ل
 تركت القداح وعزف القيان 

 واخلمر تصلية وابتهاال 
 وكري احملرب يف غمرة 

 ومحلي على املسلمني القتاال 
 فيا رب ال أغبنن بيعيت 

 وقد بعت أهلي ومايل ابتذاال فقال النيب صلى هللا عليه وسلم ما غبنت بيعتك اي ضرار 
 

حدثنا أبو النضر الفقيه ثنا معاذ بن جندة القرشي ثنا قبيصة بن عقبة ثنا سفيان عن األعمش عن عبد هللا [  6603] 
بن سنان عن ضرار بن األزور رضى هللا تعاىل عنه قال مر يب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأان أحلب فقال دع 

 داعي اللنب 
 

 ذكر وابصة بن معبد األسدي رضى هللا تعاىل عنه 
[ أخربان أمحد بن يعقوب الثقفي ثنا موسى بن زكراي ثنا شباب العصفري قال وابصة بن معبد بن قيس بن   6604] 

 كعب بن فهد بن منقذ بن احلارث بن ثعلبة بن دودان بن أسد بن خزمية نزل الكوفة مث حتول إىل اجلزيزة وهبا مات 
 

سني بن عبد هللا الرقي ثنا علي بن معبد الرقي ثنا بقية بن [ حدثنا أبو علي احلسني بن علي احلافظ ثنا احل 6605] 
الوليد بن ميسرة بن عبيد عن احلجاج بن أرطأة عن الفضيل بن عمرو عن سامل بن أيب اجلعد عن وابصة بن معبد 
 رضى هللا تعاىل عنه قال مسعت النيب صلى هللا عليه وسلم يقول ال تتخذوا ظهور الدواب منابر وشر هذه الدواب

 البغل 
 

 ذكر خرمي بن فاتك األسدي رضى هللا تعاىل عنه 
[ أخربين أمحد بن يعقوب ثنا موسى بن زكراي ثنا شباب قال خرمي بن فاتك بن األخرم بن شداد بن عمرو  6606] 

 األسدي 
 

بن تسنيم  [ حدثنا أبو القاسم احلسن بن حممد السكوين ابلكوفة ثنا حممد بن عثمان بن أيب شيبة ثنا حممد 6607] 
احلضرمي ثنا حممد بن خليفة األسدي ثنا احلسن بن حممد بن علي عن أبيه قال قال عمر بن اخلطاب ذات يوم البن 

عباس رضى هللا تعاىل عنهما حدثين حبديث يعجبين قال حدثين خرمي بن فاتك األسدي قال خرجت يف إبل يل 
لك حداثن خروج النيب صلى هللا عليه وسلم مث قلت أعوذ فأصابتها برق عراقة فعلقتها وتوسدت ذراع بعري منها وذ

 بعظيم هذا الوادي قال وكذلك كانوا يصنعون يف اجلاهلية فإذا هاتف يهتف يب ويقول 
 وحيك عذ ابهلل ذي اجلالل 



 منزل احلرام واحلالل 
 ووحد هللا وال تبال 

 ما هو ذو احلزم من األهوال 
 إذ يذكروا هللا على األميال 

 ل األرض واجلبال ويف سهو 
 وما وكيل احلق يف سفال 

 إال التقى وصاحل األعمال قال فقلت 
 اي أيها الداعي مبا حييل 

 رشد يرى عندك أم تضليل فقال 
 هذا رسول هللا ذو اخلريات 

 جاء بياسني وحاميمات 
 يف سور بعد مفصالت 

 حمرمات وحملالت 
 أيمر ابلصوم والصالة 

 ويزجر الناس عن اهلنات 
 كن يف األايم منكرات قد  

قال فقلت من أنت يرمحك هللا قال أان مالك بن مالك بعثين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من أرض أهل جندة قال 
فقلت لو كان يل من يكفيين إبلي هذه ألتيته حىت أؤمن به فقال أان أكفيكها حىت أؤديها إىل أهلك ساملة إن شاء هللا 

مث أتيت املدينة فوافقت الناس يوم اجلمعة وهم يف الصالة فقلت يقضون صالهتم مث أدخل  تعاىل فاعتقلت بعريا منها
فإين لذاهب أنيخ راحليت إذ خرج أبو ذر رضى هللا تعاىل عنه فقال يقول لك رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ادخل 

أما أنه قد أداها إىل أهلك  فدخلت فلما رآين قال ما فعل الشيخ الذي ضمن لك أن يؤدي إبلك إىل أهلك ساملة
 ساملة قلت رمحه هللا فقال النيب صلى هللا عليه وسلم أجل رمحه هللا فقال خرمي أشهد أن ال إله إال هللا وحسن إسالمه 

 
[ وحدثنا أبو القاسم السكوين ثنا أبو جعفر احلضرمي ثنا حيىي بن إبراهيم بن حممد بن أيب عبيدة بن معن  6608] 

دي حدثين أيب عن أبيه عن جده عن األعمش عن مشر بن عطية عن خرمي بن فاتك رضى هللا تعاىل السعدي املسعو 
عنه أنه أتى النيب صلى هللا عليه وسلم فقال اي خرمي بن فاتك لوال خصلتني فيك لكنت أنت الرجل فقال ما مها أبيب 

 قصر إزاره أنت اي رسول هللا قال وفري شعرك وتسبيل إزارك فانطلق خرمي فجز شعره و 
 

 ذكر أسامة بن عمري اهلذيل والد أيب املليح رضى هللا تعاىل عنهما 
[ أخربين أمحد بن يعقوب ثنا موسى بن زكراي ثنا شباب العصفري قال أسامة بن عمري بن عاصم بن عبيد  6609] 

 أيب املليح نزل البصرة هللا بن حنيف بن يسار بن انجية بن عمرو بن احلارث بن طاخبة بن حليان بن هذيل وهو أبو 
 

[ أخربان احلسن بن حممد األزهري ثنا إسحاق بن داود الصواف بتسرت ثنا إبراهيم بن املستمر العروقي ثنا  6610] 



عبد الوهاب بن عيسى الواسطي ثنا حيىي بن أيب زكراي الغساين حدثين ميسرة بن أيب املليح بن أسامة عن أبيه عن جده 
مع النيب صلى هللا عليه وسلم ركعيت الفجر فصلى قريبا منه فصلى النيب صلى هللا عليه  أسامة بن عمري أنه صلى

وسلم ركعتني خفيفتني فسمعه يقول اللهم رب جربيل وميكائيل وإسرافيل وحممد صلى هللا عليه وسلم أعوذ بك من 
 النار ثالث مرات 

 
 موا معه رضى هللا تعاىل عنهم ذكر عبد هللا بن عبد امللك أيب اللحم وذكر مواليه الذين أسل

[ أخربان أبو حممد املزين ثنا أبو خليفة القاضي ثنا حممد بن سالم اجلمحي ثنا أبو عبيدة معمر بن املثىن  6611] 
قال أيب اللحم امسه عبد هللا بن عبد امللك بن عبد هللا بن عفان وكان شريفا شاعرا وشهد فتح حنني ومعه عمري مواله 

 وإمنا مسي أيب اللحم ألنه كان أيىب أن أيكل اللحم  قال أبو عبيدة
 

[ أخربين أمحد بن يعقوب ثنا موسى بن زكراي ثنا شباب فذكر هذا النسب وقال قال حممد بن عمر كان أيب  6612] 
 اللحم ينزل الصفراء على ثالث من املدينة وعمري مواله كان ينزل معه 

 
أنبأ أبو مسلم ثنا القعنيب ثنا حامت بن إمساعيل ثنا يزيد بن أيب عبيد [ حدثنا الشيخ أبو بكر بن إسحاق  6613] 

قال مسعت عمريا موىل أيب اللحم يقول أمرين موالي أن أقدد له حلما فجاءين مسكني فأطعمته منه فضربين موالي 
ن آمره فقال فأتيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وذكرت له فدعاه فقال مل ضربته فقال يطعم طعامي من غري أ

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم األجر بينكما 
 

[ حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا الربيع بن سليمان ثنا أسد بن موسى حدثنا بن هليعة حدثين حممد  6614] 
الزيت بن زيد بن املهاجر بن قنفذ عن عمري موىل أيب اللحم قال رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على أحجار 

 يستسقي رافعا كفيه 
 

 ذكر عمرو بن أمية الضمري الكناين رضى هللا تعاىل عنه 
[ حدثين أبو بكر بن ابلويه ثنا إبراهيم بن إسحاق احلريب ثنا مصعب بن عبد هللا الزبريي قال عمرو بن أمية  6615] 

 بكر بن عبد مناة بن كنانة بن خويلد بن عبد هللا بن إايس بن عبيد بن انشرة بن كعب بن جدي بن ضمرة بن 
 

[ حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا الربيع بن سليمان ثنا أسد بن موسى ثنا حامت بن إمساعيل ثنا  6616] 
يعقوب بن عمرو بن عبد هللا بن أمية الضمري عن جعفر بن عمرو بن أمية عن أبيه عمرو بن أمية الضمري رضى هللا 

 هللا أرسل راحليت وأتوكل فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بل قيدها وتوكل تعاىل عنه أنه قال اي رسول 
 

 ذكر عمري بن سلمة الضمري رضى هللا تعاىل عنه 
[ أخربين أمحد بن يعقوب الثقفي ثنا موسى بن زكراي ثنا خليفة بن خياط قال عمري بن سلمة بن منتاب بن  6617] 

 طلحة بن جدي بن ضمرة 



 
ا علي بن محشاذ العدل ثنا إمساعيل بن إسحاق القاضي وزايد بن اخلليل التسرتي قاال ثنا إبراهيم [ حدثن 6618] 

بن املنذر احلزامي ثنا عبد العزيز بن أيب حازم عن يزيد بن عبد هللا بن اهلاد عن حممد بن إبراهيم التيمي عن عيسى بن 
عنه قال بينما حنن نسري مع رسول هللا صلى هللا عليه  طلحة بن عبيد هللا عن عمري بن سلمة الضمري رضى هللا تعاىل

وسلم وهو حمرم ببعض نواحي الروحاء إذ حنن حبمار معقور فذكرت ذلك للنيب صلى هللا عليه وسلم فقال دعوه فأاته 
لى صاحبه الذي عقره وهو رجل من هبز فقال اي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم شأنكم هبذا احلمار فأمر رسول هللا ص
هللا عليه وسلم أاب بكر أن يقسمه بني الرفاق مث مر فلما كان ابإلاثبة مر بظيب حاقف يف ظل شجرة فيه سهم فأمر 

 النيب صلى هللا عليه وسلم إنساان فنادى أن ال أيخذه إنسان فنفذ الناس وتركوه 
 

 ذكر أيب اجلعد الضمري رضى هللا تعاىل عنه 
محد بن ابلويه ثنا إبراهيم بن إسحاق احلريب ثنا مصعب بن عبد هللا قال أبو [ حدثين أبو بكر حممد بن أ 6619] 

 اجلعد الضمري عمرو بن بكر بن جنادة بن مراد بن كعب بن ضمرة 
 

[ أخربان أمحد بن سلمان الفقيه ثنا احلسن بن مكرم ثنا يزيد بن هارون أنبأ حممد بن عمرو بن علقمة عن  6620] 
قال مسعت أاب اجلعد الضمري يقول مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول من ترك عبيدة بن سفيان احلضرمي 

 مجعة ثالاث هتاوان هبا طبع هللا على قلبه 
 

 ذكر الصعب بن جثامة الليثي رضى هللا تعاىل عنه 
عب بن جثامة بن [ أخربان أبو حممد املزين ثنا أبو خليفة ثنا حممد بن سالم اجلمحي ثنا أبو عبيدة قال الص 6621] 

قيس بن عبد هللا بن وهب بن يعمر بن عوف بن كعب بن سلمى بن ليث وأم الصعب زينب بنت حرب بن أمية بن 
 عبد مشس بن عبد مناف أخت أيب سفيان وامسها فاختة بنت حرب وكان ينزل ودان 

 
نا حجاج بن حممد عن بن جريج [ أخربين إمساعيل بن حممد بن إمساعيل الفقيه ابلري ثنا حممد بن الفرج ث 6622] 

أخربين عمرو بن دينار أن بن شهاب أخربه عن عبيد هللا بن عبد هللا بن عتبة عن بن عباس عن الصعب بن جثامة 
رضى هللا تعاىل عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قيل له إن خيال أغارت من الليل فأصابت من أبناء املشركني 

 عليه وسلم هم من آابئهم  فقال رسول هللا صلى هللا
 

 ذكر قباث بن أشيم رضى هللا تعاىل عنه 
[ أخربان حيىي بن منصور القاضي ثنا أبو بكر بن رخاء ثنا إبراهيم بن املنذر احلزامي ثنا عمر بن أيب بكر  6623] 

ن عوف بن كعب املؤملي عن زكراي بن عيسى الشعيب عن بن شهاب قال قباث بن أشيم بن عامر بن امللوح بن يعمر ب
 بن عامر بن ليث الضبايب 

 
[ حدثنا علي بن محشاذ العدل ثنا العباس بن الفضل األسفاطي ثنا إمساعيل بن أيب أويس حدثين الزبري بن  6624] 



موسى عن أيب احلويرث قال مسعت عبد امللك بن مروان يقول للقباث بن أشيم اي قباث أنت أكرب أم رسول هللا صلى 
م فقال بل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أكرب مين وأان أسن منه ولد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هللا عليه وسل

 عام الفيل وتنبأ على رأس األربعني من الفيل 
 

[ أخربان أبو جعفر البغدادي ثنا عمرو بن إسحاق بن إبراهيم بن زريق ثنا أصبغ بن عبد العزيز حدثين أيب  6625] 
أصبغ بن أابن بن سليمان عن جده أابن عن أبيه سليمان قال كان إسالم قباث بن أشيم أن رجاال من عبد العزيز بن 

قومه وغريهم من العرب أتوه فقالوا إن حممد بن عبد هللا بن عبد املطلب قد خرج يدعو إىل دين غري ديننا فقام قباث 
لس اي قباث فأوجم قباث فقال رسول هللا صلى حىت أتى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فلما دخل عليه قال له اج

هللا عليه وسلم أنت القائل لو خرجت نساء قريش أبمكنها ردت حممدا وأصحابه فقال قباث والذي بعثك ابحلق ما 
حتدث به لساين وال تزمزمت به شفتاي وال مسعه مين أحد وما هو إال شيء هجس يف نفسي أشهد أن ال إله إال هللا 

 له وأشهد أنك عبده ورسوله وأن ما جئت به حلق وحده ال شريك 
 

[ حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن فراس الفقيه مبكة حرسها هللا تعاىل ثنا بكر بن سهل الدمياطي ثنا عبد هللا  6626] 
بن صاحل حدثين معاوية بن صاحل عن يونس بن سيف عن عبد الرمحن بن زايد عن قباث بن أشيم الليثي رضى هللا 

عنه عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال صالة الرجلني يؤم أحدمها صاحبه أزكى عند هللا من صالة أربعني تعاىل 
ترتى وصالة أربعة يؤم أحدهم صاحبه أزكى عند هللا من صالة مثانني ترتى وصالة مثانية يؤم أحدهم صاحبه أزكى عند 

 هللا تعاىل من صالة مائة ترتى 
 

 يثي رضى هللا تعاىل عنه ذكر عمري بن قتادة الل
[ أخربين أبو بكر حممد بن أمحد بن ابلويه ثنا إبراهيم بن إسحاق احلريب ثنا مصعب بن عبد هللا الزبريي  6627] 

 قال عمري بن قتادة بن سعد بن عامر بن جندع بن ليث الليثي 
 

لمة احلراين عن بكر بن خنيس عن [ أخربان أبو جعفر البغدادي ثنا أبو عالثة حدثين أيب ثنا حممد بن س 6628] 
عبد هللا بن عبيد بن عمري عن أبيه عن جده قال كانت يف نفسي مسألة قد أحزنين أين مل أسأل رسول هللا صلى هللا 

عليه وسلم عنها ومل أمسع أحدا يسأله عنها فكنت أحتينه فدخلت عليه ذات يوم وهو يتوضأ فوافقته على حالتني كنت 
ما وجدته فارغا وطيب النفس فقلت اي رسول هللا أأتذن يل أن أسألك قال نعم سل عما بدا لك أحب أن أوافقه عليه

قلت اي رسول هللا ما اإلميان قال السماحة والصرب قلت فأي املؤمنني أفضل إمياان قال أحسنهم خلقا قلت فأي 
أفضل فطأطأ رأسه فصمت طويال املسلمني أفضلهم إسالما قال من سلم املسلمون من لسانه ويده قلت فأي اجلهاد 

حىت خفت أن أكون قد شققت عليه ومتنيت إن مل أكن سألته وقد مسعته ابألمس يقول إن أعظم املسلمني يف 
املسلمني جرما ملن سأل عن شيء مل حيرم عليهم فحرم عليهم من أجل مسألته فقلت أعوذ ابهلل من غضب هللا 

فقال كيف قلت قلت أي اجلهاد أفضل فقال كلمة عدل عند إمام  وغضب رسوله صلى هللا عليه وسلم فرفع رأسه
جائر أبو بدر الراوي عن عبد هللا بن عبيد بن عمري امسه بشار بن احلكم شيخ من البصرة وقد روى عن اثبت البناين 

 غري حديث 



 
 ذكر شداد بن اهلاد الليثي رضى هللا تعاىل عنه 

ا موسى بن زكراي التسرتي ثنا خليفة بن خياط قال شداد بن اهلاد بن [ أخربين أمحد بن يعقوب الثقفي ثن 6629] 
عمرو بن عبد هللا بن جابر بن منري بن عتوارة بن عامر بن ليث بن بكرة واسم اهلاد أسامة وهو أبو عبد هللا بن شداد 

 بن اهلاد حتول إىل الكوفة 
 

سالم ثنا أبو عبيدة فذكر هذا النسب وقال إمنا مسي [ أخربان أبو حممد املزين ثنا أبو خليفة ثنا حممد بن  6630] 
 اهلاد ألنه كان يهدي إىل الطريق 

 
[ أخربان أبو العباس حممد بن أمحد احملبويب ثنا سعيد بن مسعود ثنا يزيد بن هارون أنبأ جرير بن حازم قال  6631] 

عن أبيه رضى هللا تعاىل عنه قال خرج  مسعت حممد بن عبد هللا بن أيب يعقوب حيدث عن عبد هللا بن شداد بن اهلاد
علينا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف إحدى صاليت النهار الظهر أو العصر وهو حامل احلسن أو احلسني فتقدم 

فوضعه عند قدمه اليمين وسجد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سجدة أطاهلا فرفعت رأسي بني الناس فإذا رسول هللا 
وسلم ساجد وإذا الغالم راكب ظهره فقعدت فسجدت فلما انصرف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم صلى هللا عليه 

قال انس اي رسول هللا لقد سجدت يف صالتك هذه سجدة ما كنت تسجدها أشيء أمرت به أو كان يوحى إليك 
 فقال كل مل يكن ولكن ابين ارحتلين فكرهت أن أعجله حىت يقضي حاجته 

 
 الك بن الربصاء الليثي رضى هللا تعاىل عنه ذكر احلارث بن م

[ أخربان أبو حممد املزين ثنا أبو خليفة ثنا حممد بن سالم ثنا أبو عبيدة قال احلارث بن الربصاء هو احلارث  6632] 
بن مالك بن قيس بن عويذ بن عبد هللا بن جابر بن عبد مناف بن أشجع بن عامر بن ليث وأمه الربصاء بنت عبد هللا 

 ن ربيعة اهلاللية أقام مبكة مث نزل الكوفة ب
 

[ حدثنا أبو بكر بن إسحاق وعلي بن محشاذ قاال أنبأ بشر بن موسى ثنا احلميدي ثنا سفيان ثنا زكراي بن  6633] 
أيب زائدة عن الشعيب عن احلارث بن مالك بن الربصاء رضى هللا تعاىل عنه قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

 يوم فتح مكة ال تغزى مكة بعد هذا العام أبدا قال سفيان وقد مسعته من زكراي تفسريه على الكفر  يقول
 

 ذكر مالك بن احلويرث الليثي رضى هللا تعاىل عنه 
[ أخربين أمحد بن يعقوب الثقفي ثنا موسى بن زكراي ثنا خليفة بن خياط قال مالك بن احلويرث بن  6634] 

كىن أاب سليمان وأخربين بعض بين ليث أنه مالك بن احلويرث بن أشيم بن زابلة بن حشيش بن عوف بن جندع ي
 حشيش بن عبد ايليل بن انشب بن غرية بن سعد بن ليث بن بكر 

 
[ أخربان أبو بكر بن إسحاق أنبأ أبو املثىن ثنا سويد بن سعيد ثنا عبيد بن عقيل املقري ثنا سليمان أبو  6635] 

اصم اجلحدري عن أيب قالبة عن مالك بن احلويرث رضى هللا تعاىل عنه أن النيب صلى هللا عليه حممد القافالين عن ع



 وسلم أقرأه فيومئذ ال يعذب عذابه أحد وال يوثق 
 

 ذكر فضالة بن وهب الليثي رضى هللا تعاىل عنه 
صعب بن عبد هللا الزبريي [ حدثين أبو بكر حممد بن أمحد بن ابلويه ثنا إبراهيم بن إسحاق احلريب ثنا م 6636] 

قال فضالة بن وهب بن حبرة بن حبرية بن مالك بن قيس بن عامر بن ليث أمه ابنة كيسان بن عامر العتواري وهو أبو 
 عبد هللا فضالة بن وهب حتول إىل البصرة 

 
د بن عبد هللا عن [ أخربان أبو بكر بن إسحاق أنبأ علي بن عبد العزيز ثنا عمرو بن عون الواسطي أنبأ خال 6637] 

داود بن أيب هند عن أيب حرب بن أيب األسود الديلي عن عبد هللا بن فضالة الليثي عن أبيه رضى هللا تعاىل عنه قال 
علمين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فكان فيم علمين أن قال حافظ على الصلوات فقلت إن هذه ساعات يل فيها 

لته أجزأ عين قال فقال حافظ على العصرين قلت وما العصران قال صالة قبل أشغال فمرين أبمر جامع إذا أان فع
 طلوع الشمس وصالة قبل غروهبا 

 
 ذكر مصعب بن عمري العبدري رضى هللا تعاىل عنه 

[ حدثين أبو بكر بن ابلويه ثنا إبراهيم بن إسحاق احلريب ثنا مصعب بن عبد هللا قال مصعب احلرب هو بن  6638] 
يد بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصي هو املقرئ الذي بعثه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عمري بن عب

 إىل األنصار يقرئهم القرآن ابملدينة قبل قدوم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فأسلم معه خلق كثري وشهد بدرا 
 

مسعود ثنا عبيد هللا بن موسى أنبأ إسرائيل عن أيب  [ أخربان أبو العباس حممد بن أمحد احملبويب ثنا سعيد بن 6639] 
 إسحاق عن الرباء رضى هللا تعاىل عنه قال كان أول من قدم علينا من املهاجرين مصعب بن عمري رضى هللا تعاىل عنه 

 
بن [ حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا احلسن بن علي بن عفان العامري ثنا زيد بن احلباب ثنا موسى  6640] 

عبيدة عن أخيه عبد هللا بن عبيدة عن عروة بن الزبري عن أبيه رضى هللا تعاىل عنه قال كان رسول هللا صلى هللا عليه 
وسلم جالسا بقباء ومعه نفر فقام مصعب بن عمري عليه بردة ما تكاد تواريه ونكس القوم فجاء فسلم فردوا عليه 

 عليه مث قال لقد رأيت هذا عند أبويه مبكة يكرمانه ينعمانه وما فىت من فقال فيه النيب صلى هللا عليه وسلم خريا وأثىن
فتيان قريش مثله مث خرج من ذلك ابتغاء مرضات هللا ونصرة رسوله أما أنه ال أييت عليكم إال كذا وكذا حىت يفتح 

عة قالوا اي رسول عليكم فارس والروم فيغدو أحدكم يف حلة ويروح يف حلة ويغدي عليكم بقصعة ويراح عليكم بقص
هللا حنن اليوم خري أو ذلك اليوم قال بل أنتم اليوم خري منكم ذلك اليوم أما لو تعلمون من الدنيا ما أعلم السرتاحت 

 أنفسكم منها 
 

 ذكر أيب سلمة بن عبد األسد املخزومي رضى هللا تعاىل عنه 
ثنا مصعب بن عبد هللا قال أبو سلمة عبد هللا بن  [ حدثين أبو بكر بن ابلويه ثنا إبراهيم بن إسحاق احلريب 6641] 

عبد األسد بن هالل بن عبد هللا بن عمر بن خمزوم بن يقظة بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك 



وكان من مهاجري احلبشة وهاجر إىل املدينة وشهد بدرا وكانت أم سلمة عنده فتويف أبو سلمة يف شوال سنة أربع من 
 اهلجرة 

 
[ حدثين حممد بن صاحل بن هانئ ثنا السري بن خزمية ثنا موسى بن إمساعيل ثنا محاد بن سلمة أنبأ اثبت  6642] 

البناين حدثين عمر بن أيب سلمة بن عبد األسد عن أمه أم سلمة رضى هللا تعاىل عنها أن أابه أاب سلمة رضى هللا تعاىل 
ذا أصابت أحدكم مصيبة فليقل إان هلل وإان إليه راجعون اللهم عندك عنه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إ

احتسب مصيبيت وذكر احلديث بطوله هذا حديث خمرج يف الصحيحني وإمنا خرجته ألين مل أجد أليب سلمة عن رسول 
 هللا صلى هللا عليه وسلم حديثا مسندا غري هذا 

 
 ذكر سهيل بن بيضاء رضى هللا تعاىل عنه 

دثين أبو بكر بن ابلويه ثنا إبراهيم بن إسحاق احلريب ثنا مصعب بن عبد هللا الزبريي قال سهيل بن [ ح 6643] 
بيضاء هو سهيل بن وهب بن ربيعة بن هالل بن أهيب بن ضبة بن احلارث بن فهر بن مالك بن النضر وبيضاء أمه 

 وهي امسها دعد بنت سعيد بن سهم 
 

ثنا أبو عالثة ثنا أيب ثنا بن هليعة عن أيب األسود عن عروة يف تسمية من هاجر [ أخربان أبو جعفر البغدادي  6644] 
إىل أرض احلبشة اهلجرة األوىل قبل خروج جعفر بن أيب طالب سهيل بن بيضاء ويف تسمية من شهد بدرا من قريش مث 

 من بين احلارث بن فهر سهيل بن بيضاء 
 

ثنا سعيد بن منصور ثنا فليح بن سليمان عن صاحل بن عجالن  [ حدثين علي بن عيسى ثنا أمحد بن جندة 6645] 
وحممد بن عباد بن عبد هللا بن الزبري عن عباد بن عبد هللا بن الزبري عن عائشة رضى هللا تعاىل عنها قالت ما صلى 

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على سهيل بن بيضاء إال يف املسجد 
 

ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ثنا عبد هللا بن صاحل حدثين الليث حدثين يزيد بن  [ حدثنا أبو النضر الفقيه 6646] 
عبد هللا بن اهلاد عن حممد بن إبراهيم بن احلارث عن سعيد بن الصلت عن سهيل بن بيضاء رضى هللا تعاىل عنه قال 

وسلم ومعه على انقة قال  بينما رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وسهيل بن بيضاء رديف رسول هللا صلى هللا عليه
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اي سهيل بن بيضاء ورفع صوته مرتني أو ثالاث كل ذلك جييبه سهيل فسمع الناس 
صوت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فعرفوا أنه يريدهم فجلس من كان بني يديه وحلقه من كان خلفه حىت إذا 

 ه وسلم من شهد أن ال إله إال هللا حرمه هللا على النار وأوجب له اجلنة اجتمعوا قال رسول هللا صلى هللا علي
 

 ذكر عياض بن زهري رضى هللا تعاىل عنه 
[ أخربين أمحد بن يعقوب ثنا موسى بن زكراي التسرتي ثنا خليفة بن خياط قال عياض بن زهري بن أيب  6647] 

 هر الفهري شهد بدرا ومات ابلشام سنة ثالثني شداد بن ربيعة بن هالل بن وهيب بن ضبة بن احلارث بن ف
 



 ذكر عبد هللا بن حذافة السهمي رضى هللا تعاىل عنه 
[ حدثنا أبو بكر حممد بن أمحد بن ابلويه ثنا إبراهيم بن إسحاق احلريب ثنا مصعب بن عبد هللا قال عبد  6648] 

 هللا بن حذافة بن قيس بن عدي بن سعيد بن سهم 
 

حممد بن عمرو بن علقمة عن عمر بن احلكم بن ثوابن عن أيب سعيد اخلدري رضى هللا تعاىل عنه [ حدثنا  6649] 
قال بعث النيب صلى هللا عليه وسلم علقمة بن حمرز على بعث فلما بلغنا رأس مغزاان أذن لطائفة من اجليش وأمر 

فإنه كان يرحل انقة رسول هللا صلى  عليهم عبد هللا بن حذافة بن قيس السهمي وكان من أهل بدر وكانت فيه دعابة
هللا عليه وسلم يف بعض أسفاره ليضحكه بذلك وكان الروم قد أسروه يف زمن عمر بن اخلطاب رضى هللا تعاىل عنه 

 فأرادوه على الكفر فعصمه هللا عز وجل حىت أجناه هللا تبارك وتعاىل منهم 
 

ي بن حبر بن بري ثنا سويد بن سعيد ثنا قرة بن عبد الرمحن [ حدثنا أبو عبد هللا الصفار ثنا احلسن بن عل 6650] 
بن حيوئيل عن الزهري عن مسعود بن احلكم عن عبد هللا بن حذافة السهمي رضى هللا تعاىل عنه قال أمرين رسول هللا 

 صلى هللا عليه وسلم أن أاندي يف أهل مىن أن ال يصومن هذه األايم أحد فإهنا أايم أكل وشرب 
 

حدثنا علي بن محشاذ العدل ثنا عبيد بن شريك البزار والفضل بن حممد البيهقي قاال ثنا نعيم بن محاد  [ 6651] 
أنبأ هشيم عن سيار عن أيب وائل أن عبد هللا بن حذافة بن قيس قال اي رسول هللا من أيب قال أبوك حذافة الولد 

 أمه لقد عرضتين فقال إين أحببت أن أسرتيح للفراش وللعاهر احلجر قال لو دعوتين حلبشي التبعته فقالت له 
 

 ذكر أيب بردة بن نيار رضى هللا تعاىل عنه 
[ حدثين أبو بكر حممد بن أمحد بن ابلويه ثنا إبراهيم بن إسحاق احلريب ثنا مصعب بن عبد هللا الزبريي  6652] 

ذبيان بن مهيم بن كاهل بن ذهل بن قال أبو بردة هانئ بن نيار بن عمرو بن عبيد بن كالب بن دمهان بن غامن بن 
 بلى بن عمرو بن احلارث بن احلاف بن قضاعة 

 
[ أخربان أبو جعفر البغدادي ثنا أبو عالثة ثنا أيب ثنا بن هليعة ثنا أبو األسود عن عروة يف تسمية من شهد  6653] 

 بدرا أبو بردة بن نيار 
 

اين ابلكوفة ثنا إبراهيم بن إسحاق احلريب ثنا عبد هللا بن [ حدثنا أبو احلسن علي بن حممد بن عتبة الشيب 6654] 
موسى وأبو غسان قاال ثنا احلسن بن صاحل عن السدي عن عدي بن اثبت عن الرباء بن عازب رضى هللا تعاىل عنهما 

امرأة  قال لقيت خايل أاب بردة ومعه راية فقلت أين تريد فقال أرسلين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إىل رجل نكح
 أبيه من بعده أضرب عنقه وآخذ ماله 

 
 ذكر عومي بن ساعدة رضى هللا تعاىل عنه 

[ حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن عبد اجلبار ثنا يونس بن بكري عن بن إسحاق قال يف  6655] 



ة بن زيد بن مالك من ذكر من شهد بدرا والعقبة عومي بن ساعدة بن عائش بن قيس بن النعمان بن زيد بن أمي
 األنصار مث من بين أمية بن زيد يقال إنه حليف لبين عمرو بن عوف وقيل إنه من أنفسهم 

 
[ حدثنا علي بن محشاذ العدل ثنا بشر بن موسى ثنا احلميدي ثنا حممد بن طلحة التيمي حدثين عبد  6656] 

عومي بن ساعدة رضى هللا تعاىل عنه أن رسول هللا الرمحن بن سامل بن عتبة بن عومي بن ساعدة عن أبيه عن جده عن 
صلى هللا عليه وسلم قال إن هللا تبارك وتعاىل اختارين واختار يب أصحااب فجعل يل منهم وزراء وأنصارا وأصهارا فمن 

ومل  سبهم فعليه لعنة هللا واملالئكة والناس أمجعني ال يقبل منه يوم القيامة صرف وال عدل هذا حديث صحيح اإلسناد
 خيرجاه 

 
 ذكر أيب لبابة بن عبد املنذر رضى هللا تعاىل عنه 

[ أخربان أبو جعفر البغدادي ثنا أبو عالثة ثنا أيب ثنا بن هليعة ثنا أبو األسود عن عروة بن الزبري أن أاب لبابة  6657] 
معه إىل بدر فرجعهما وأمر بشري بن عبد املنذر واحلارث بن حاطب خرجا إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وخرجا 

 أاب لبابة على املدينة وضرب هلما بسهمني مع أصحاب بدر 
 

[ أخربان أبو العباس القاسم بن القاسم السياري مبرو ثنا عبد هللا بن علي الغزال ثنا عبد هللا بن املبارك  6658] 
أبيه قال ملا اتب هللا على أيب لبابة  أخربين حممد بن أيب حفصة عن الزهري عن احلسني بن السائب بن أيب لبابة عن

قال أبو لبابة جئت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقلت اي رسول هللا إين أهجر دار قومي الذي أصبت هبا الذنب 
واخنلع من مايل كله صدقة هلل عز وجل ولرسوله صلى هللا عليه وسلم فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اي أاب لبابة 

 ك الثلث قال فتصدقت ابلثلث جيزئ عن
 

 ذكر أيب حبة البدري رضى هللا تعاىل عنه 
[ حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن عبد اجلبار ثنا يونس بن بكري عن بن إسحاق قال وأبو  6659] 

 حبة اثبت بن النعمان بن أمية بن ثعلبة بن عمرو بن عوف بن مالك بن األوس واستشهد يوم أحد 
 
[ أخربان أبو عبد هللا حممد بن يعقوب الشيباين احلافظ ثنا حيىي بن حممد بن حيىي ثنا مسدد ثنا حيىي بن  6660 ]

سعيد عن بن جريج عن حممد بن يوسف موىل عثمان أنه مسع عبد هللا بن عمرو بن عثمان خيرب أنه مسع أاب حبة 
ن احلصي قال عبد هللا بن عمرو بن عثمان فذكرت ذلك البدري يفيت الناس أنه ال أبس مبا رمى الرجل يف اجلمار م

 لعبد هللا بن عمر فقال صدق أبو حبة وكان أبو حبة بدراي 
 

[ أخربان أبو النضر الفقيه ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ثنا عبد هللا بن صاحل حدثين الليث حدثين يونس بن  6661] 
بة األنصاري أخرباه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال يزيد عن بن شهاب أخربين بن حزم أن بن عباس وأاب ح
 عرج يب حىت مررت مبستوى أمسع فيه صريف األقالم 

 



 ذكر املطلب بن أيب وداعة السهمي رضى هللا تعاىل عنه 
[ حدثين أبو بكر حممد بن أمحد بن ابلويه ثنا إبراهيم بن إسحاق ثنا مصعب بن عبد هللا قال املطلب بن  6662] 
يب وداعة بن صربة بن سعيد بن سعد بن سهم بن عمرو بن هصيص بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك أ

 أسلم يوم الفتح 
 

[ أخربين أمحد بن جعفر القطيعي ثنا عبد هللا بن أمحد بن حنبل حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن  6663] 
بن أيب وداعة رضى هللا تعاىل عنه قال رأيت رسول هللا صلى هللا  عبد هللا بن طاوس عن عكرمة بن خالد عن املطلب

عليه وسلم سجد يف النجم قال فسجد الناس معه قال املطلب ومل أسجد يومئذ معهم وهو يومئذ مشرك قال املطلب 
 فال أدع أن أسجد فيها أبدا 

 
 ذكر عبد هللا بن احلارث بن جزء الزبيدي رضى هللا تعاىل عنه 

دثين أبو بكر بن ابلويه ثنا إبراهيم بن إسحاق احلريب ثنا مصعب بن عبد هللا الزبريي قال عبد هللا بن [ ح 6664] 
 احلارث بن جزء بن معدي كرب بن عمرو بن عصيم بن عمرو بن عويج بن عمرو بن زبيد مات سنة ست ومثانني 

 
سان بن غالب ثنا بن هليعة عن أيب زرعة [ أخربان أبو جعفر البغدادي ثنا حيىي بن عثمان بن صاحل ثنا ح 6665] 

عمرو بن جابر عن عبد هللا بن احلارث بن جزء رضى هللا تعاىل عنه قال مسعت النيب صلى هللا عليه وسلم يقول 
 سيكون بعدي سالطني الفنت على أبواهبم كمبارك اإلبل ال يعطون أحدا شيئا إال أخذوا من دينه مثله 

 
 ن رضى هللا تعاىل عنه ويقال عبد هللا ذكر عمرو بن أم مكتوم املؤذ

[ أخربان أبو جعفر البغدادي ثنا أبو عالثة ثنا أيب ثنا بن هليعة ثنا أبو األسود عن عروة أن اسم بن أم  6666] 
 مكتوم رضى هللا تعاىل عنه عمرو بن قيس 

 
ثنا خالد بن نزار ثنا عمر بن [ حدثناه أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن عبد هللا بن عبد احلكم  6667] 

قيس عن عطاء بن أيب رابح عن أيب هريرة قال طاف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف حجته على انقته اجلدعاء 
 وعبد هللا بن أم مكتوم آخذ خبطامها يرجتز 

 
الزبريي قال عبد هللا  [ حدثنا حممد بن أمحد بن ابلويه ثنا إبراهيم بن إسحاق احلريب ثنا مصعب بن عبد هللا 6668] 

بن أم مكتوم أمه أم مكتوم وامسها عاتكة بنت عبد هللا بن عنكثة بن عامر بن خمزوم وهو عمرو بن قيس بن زائدة بن 
 األصم بن هرم بن رواحة بن عبد معيص بن عامر بن لؤي القول ما قاله مصعب فقد أتيت له ابإلمسني مجيعا 

 
ويب ثنا سعيد بن مسعود ثنا عبد هللا بن موسى أنبأ إسرائيل عن أيب إسحاق عن [ أخربان أبو العباس احملب 6669] 

الرباء بن عازب رضى هللا تعاىل عنهما قال أول من قدم من املهاجرين مصعب بن عمري مث قدم علينا بعده عمرو بن 
 أم مكتوم األعمى 



 
بن أمحد بن حنبل حدثين أيب ثنا عبد القدوس  [ حدثنا جعفر بن نصري اخللدي رمحه هللا تعاىل ثنا عبد هللا 6670] 

بن بكر بن خنيس ثنا مسعر عن أيب البالد عن الشعيب قال دخلت على عائشة وعندها بن أم مكتوم وهي تقطع له 
األترج أيكله بعسل فقالت ما زال هذا له من آل حممد صلى هللا عليه وسلم منذ عاتب هللا فيه نبيه صلى هللا عليه 

 أرادت أم املؤمنني رضى هللا تعاىل عنها نزول سورة عبس وتوىل وسلم وإمنا 
 

[ حدثنا أبو زكراي حيىي بن حممد العنربي ثنا احلسني بن حممد القباين وإبراهيم بن أيب طالب قاال ثنا أبو  6671] 
تعاىل عنها  موسى ثنا أمحد بن بشري اهلمداين ثنا أبو البالد عن مسلم بن صبيح قال دخلت على عائشة رضى هللا

وعندها رجل مكفوف وهي تقطع له األترج وتطعمه إايه ابلعسل فقلت من هذا اي أم املؤمنني فقالت هذا بن أم 
مكتوم الذي عاتب هللا تبارك وتعاىل فيه نبيه صلى هللا عليه وسلم قالت أتى النيب صلى هللا عليه وسلم بن أم مكتوم 

 عليه وسلم عليهما فنزلت } عبس وتوىل أن جاءه األعمى { بن أم وعنده عتبة وشيبة فأقبل رسول هللا صلى هللا
 مكتوم 

 
[ أخربين عبد الرمحن بن محدان اجلالب هبمدان ثنا إسحاق بن أمحد اجلزار ثنا إسحاق بن سليمان الرازي  6672] 

النيب صلى هللا عليه  ثنا أبو سنان عن عمرو بن مرة عن أيب البخرتي عن بن أم مكتوم رضى هللا تعاىل عنه قال خرج
وسلم ذات غداة فقال سعرت النار ألهل النار وجاءت الفنت كقطع الليل املظلم لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليال 

 ولبكيتم كثريا 
 

[ أخربان أبو الطيب حممد بن عبد هللا الشعريي ثنا حممد بن عاصم العدل ثنا حفص بن عبد هللا حدثين  6673] 
عن عاصم عن زر بن حبيش عن عمرو بن أم مكتوم قال أتيت النيب صلى هللا عليه وسلم فقلت اي إبراهيم بن طهمان 

رسول هللا إين شيخ كبري ضرير البصر شاسع الدار وليس يل قائد يالئمين وبيين وبني املسجد شجر وأهنار فهل يل من 
رمحه هللا تعاىل ال أعلم أحدا قال يف هذا  عذر أن أصلي يف بييت قال هل تسمع النداء قلت نعم قال فأهتا قال احلاكم

اإلسناد عن عاصم عن زر غري إبراهيم بن طهمان وقد رواه زائدة وشيبان النحوي ومحاد بن سلمة وأبو عوانة وغريهم 
 عن عاصم عن أيب رزين غري بن أم مكتوم أما حديث زائدة 

 
ضر ثنا معاوية بن عمرو ثنا زائدة عن عاصم عن أيب [ فحدثناه أبو بكر بن ابلويه ثنا حممد بن أمحد بن الن 6674] 

 رزين وأما حديث شيبان 
 

[ فأخربانه أبو بكر بن إسحاق أنبأ بشر ثنا احلسن بن موسى األشيب ثنا شيبان عن عاصم عن أيب رزين  6675] 
 وأما حديث محاد بن سلمة 

 
وسى بن إمساعيل ثنا أبو عوانة ومحاد بن [ فحدثناه حممد بن صاحل بن هانئ ثنا السري بن خزمية ثنا م 6676] 

 سلمة عن عاصم عن أيب رزين 



 
 ذكر العالء بن احلضرمي رضى هللا تعاىل عنه 

[ أخربين أبو بكر بن ابلويه ثنا إسحاق بن إبراهيم احلريب ثنا مصعب بن عبد هللا قال احلضرمي أبو العالء  6677] 
الك بن عريف بن مالك بن اخلزرج بن إايد بن الصدف بن حضرموت بن  امسه عبد هللا بن عباد بن أكرب بن ربيعة بن م

 كندة مات العالء راجعا من البحرين سنة إحدى وعشرين 
 

[ أخربان أبو العباس احملبويب ثنا أمحد بن سيار ثنا عبدان عن أيب محزة عن املغرية األزدي عن حممد بن زيد  6678] 
ضى هللا تعاىل عنه قال بعثين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف اخلليطني عن حيان األعرج عن العالء بن احلضرمي ر 

 يكون أحدمها مسلم واآلخر مشرك أن آخذ من املسلم العشر ومن املشرك اجلزية 
 

[ حدثنا علي بن محشاذ ثنا حممد بن شاذان اجلوهري ثنا معلى بن منصور ثنا هشيم عن منصور بن زاذان  6679] 
 عن بن العالء بن احلضرمي عن أبيه أنه كتب إىل النيب صلى هللا عليه وسلم فبدأ بنفسه  عن حممد بن سريين

 
 ذكر عبد هللا بن جحش األسدي رضى هللا تعاىل عنه 

[ حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن عبد اجلبار ثنا يونس بن بكري عن بن إسحاق قال وعبد  6680] 
مر بن صربة بن كبري بن غنم بن دودان بن أسد بن خزمية وأمه أميمة بنت عبد املطلب هللا بن جحش بن رابب بن يع

 عمة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
 

[ حدثين أبو بكر بن ابلويه ثنا إبراهيم بن إسحاق احلريب ثنا مصعب بن عبد هللا قال وعبد هللا بن جحش  6681] 
 سلمني وزاد أنه حليف بين أمية بن عبد مشس فذكر هذا النسب يف تسمية من شهد بدرا من امل

 
[ أخربان أبو جعفر البغدادي ثنا أبو عالثة ثنا أيب ثنا بن هليعة ثنا أبو األسود عن عروة يف تسمية من  6682] 

استشهد يوم أحد مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من بين أمية عبد هللا بن جحش حليف هلم وهو من بين أسد بن 
 خزمية 

 
 ذكر ابنه حممد بن عبد هللا بن جحش رضى هللا تعاىل عنهما 

[ أخربين أمحد بن يعقوب الثقفي ثنا موسى بن زكراي ثنا شباب قال حممد بن عبد هللا بن جحش بن رابب  6683] 
 بن يعمر بن صربة بن كبري بن غنم بن دودان بن أسد بن خزمية بن مدركة بن إلياس بن مضر حليف بين أمية وجدته
أم أبيه أميمة بنت عبد املطلب عمة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وعمته زينب بنت جحش زوج النيب صلى هللا 

 عليه وسلم 
 

[ حدثنا عبد الرمحن بن احلسن القاضي ثنا إبراهيم بن احلسني ثنا سعد بن أيب مرمي أنبأ حممد بن جعفر بن  6684] 
نبأ أبو كثري موىل حممد بن عبدان بن جحش عن مواله حممد بن عبد هللا بن أيب كثري أخربين العالء بن عبد الرمحن أ



جحش قال كنت مع النيب صلى هللا عليه وسلم فمر على معمر وهو جالس عند داره يف السوق وفخذاه مكشوفتان 
 فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم غط فخذك اي معمر فإن الفخذ عورة 

 
 السائب رضى هللا تعاىل عنه ذكر يزيد بن عبد هللا أيب 

[ حدثين أبو بكر بن ابلويه ثنا إبراهيم بن إسحاق احلريب ثنا مصعب بن عبد هللا قال ويزيد بن عبد هللا بن  6685] 
سعد بن األسود بن مثامة بن يقظان بن احلارث بن عمرو بن معاوية بن احلارث حليف لبين معيقيب وقد كان النيب 

 ره على اليمامة صلى هللا عليه وسلم أم
 

[ حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا الربيع بن سليمان ثنا أسد بن موسى ثنا بن أيب ذئب عن عبد هللا  6686] 
بن السائب بن يزيد عن أبيه عن جده أنه مسع النيب صلى هللا عليه وسلم يقول ال أيخذن أحدكم متاع صاحبه العبا 

ه فلريدها إليه وابنه السائب بن يزيد أدرك النيب صلى هللا عليه وسلم وروى وال جادا وإذا وجد أحدكم عصا صاحب
 عنه حديثا 

 
[ حدثنا أبو عبد هللا حممد بن يعقوب بن يوسف احلافظ حدثين أيب ثنا قتيبة بن سعيد ثنا حامت بن إمساعيل  6687] 

وسلم يف حجة الوداع وأان بن سبع عن حممد بن يوسف عن السائب بن يزيد قال حج أيب مع النيب صلى هللا عليه 
 سنني 

 
[ أخربان الشيخ أبو بكر بن إسحاق اإلمام أنبأ إمساعيل بن قتيبة ثنا حممد بن عبد هللا بن منري قال وفيها  6688] 

 مات السائب بن يزيد يعين سنة إحدى وتسعني 
 

ن بكار ثنا أبو معشر عن يوسف بن [ حدثين علي بن محشاذ ثنا عبد هللا بن أمحد بن حنبل حدثين حممد ب 6689] 
يعقوب عن السائب بن يزيد رضى هللا تعاىل عنه قال رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أخرج عبد هللا بن خطل 

 من بني أستار الكعبة فقتله صربا مث قال ال يقتل أحد من قريش بعد هذا صربا 
 

 ذكر أيب هاشم بن عتبة رضى هللا تعاىل عنه 
حدثين أبو بكر حممد بن أمحد بن ابلويه ثنا إبراهيم بن إسحاق احلريب ثنا مصعب بن عبد هللا الزبريي [  6690] 

قال أبو هاشم بن عتبة بن ربيعة بن عبد مشس بن عبد مناف أمه خناس بنت مالك بن املضرب بن حجر بن عبد بن 
 م يف زمن معاوية معيص بن عامر بن لؤي وكان أعور فقئت عينه يوم الريموك تويف أبو هاش

 
[ حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ العباس بن الوليد بن مزيد ثنا حممد بن شعيب بن شابور حدثين  6691] 

خالد بن دهقان عن خالد بن سبالن عن كهيل بن حرملة قال قدم أبو هريرة دمشق فنزل على أيب كلثوم السدوسي 
ا فيه فقال أبو هريرة اختلفتم فيها كما اختلفنا فيها وحنن بقباء عند بيت فأتيناه فتذاكران الصالة الوسطى فاختلفن

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وفينا الرجل الصاحل أبو هاشم بن عتبة بن ربيعة فقام فدخل على رسول هللا صلى هللا 



 عليه وسلم وكان جريئا عليه مث خرج إلينا فأخربان أهنا العصر 
 

الرمحن بن محدان اجلالب هبمدان ثنا عبد هللا بن حممد بن سعيد املصري مبكة حرسها هللا [ حدثنا عبد  6692] 
تعاىل حدثنا حممد بن يوسف الفراييب ثنا سفيان عن منصور عن أيب وائل قال دخل معاوية على أيب هاشم بن عتبة وهو 

إيل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يبكي فقال اي خال ما يبكيك أوجع أو حزن على الدنيا فقال كل ال ولكن عهد 
 عهدا مل آخذ به قال يل اي أاب هاشم أهنا ستدركك أموال يؤاتها أقوام 

 
 ذكر أيب العاص بن الربيع رضى هللا تعاىل عنه 

[ حدثين أبو بكر حممد بن أمحد بن ابلويه ثنا إبراهيم بن إسحاق احلريب قال أبو العاص بن الربيع زوج  6693] 
 صلى هللا عليه وسلم وابن خالتها أمه هالة بنت خويلد أخت خدجية واسم أيب العاص مهشم وكان بنت رسول هللا

يلقب جبرو البطحاء وولدت زينت بنت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أليب العاص علي بن أيب العاص وأمامة بنت 
 تعاىل عنه أيب العاص وتويف أبو العاص سنة إحدى عشرة يف خالفة أيب بكر رضى هللا 

 
[ حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أبو زرعة الدمشقي ثنا أمحد بن خالد الوهيب ثنا حممد بن إسحاق  6694] 

عن داود بن احلصني عن عكرمة عن بن عباس رضى هللا تعاىل عنهما قال رد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم زينب 
هذا إسناد صحيح على شرط مسلم وقد روي أن النيب صلى هللا عليه  على أيب العاص ابلنكاح األول ومل حيدث شيئا

 وسلم ردها عليه بنكاح جديد 
 

[ حدثناه أبو بكر بن إسحاق حدثنا عبد هللا بن أمحد بن حنبل حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أخربين محيد بن  6695] 
أسلمت زينب بنت النيب صلى هللا عليه أيب رومان عن احلجاج بن أرطأة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال 

 وسلم قبل زوجها أيب العاص بسنة مث أسلم أبو العاص فردها النيب صلى هللا عليه وسلم بنكاح جديد 
 

 ذكر عبد هللا بن عامر بن كريز رضى هللا تعاىل عنه 
بن بكار قال عبد هللا بن  [ حدثنا أبو زكراي حيىي بن حممد العنربي ثنا احلسن بن علي بن نصر ثنا الزبري 6696] 

عامر بن كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد مشس بن عبد مناف وأمه دجاجة بنت أمساء بن الصلت بن حبيب بن جارية 
بن هالل بن حزام استعمله عثمان بن عفان على البصرة وعزل أاب موسى األشعري فقال أبو موسى قد أاتكم فىت من 

االت يقول ابملال فيكم هكذا وهكذا أو كان كثري املناقب وهو الذي افتتح قريش كرمي األمهات والعمات واخل
 خراسان وأحرم من نيسابور شكرا هلل تعاىل وعمل السقاايت بعرفة 

 
[ حدثين أبو بكر بن ابلويه ثنا إبراهيم بن إسحاق ثنا مصعب بن عبد هللا حدثين أيب عن جدي مصعب بن  6697] 

عن حنظلة بن قيس عن عبد هللا بن عامر بن كريز وعبد هللا بن الزبري رضى هللا تعاىل اثبت بن عبد هللا بن الزبري 
عنهما أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال من قتل دون ماله فهو شهيد قال مصعب وذكر هبذا اإلسناد أن عبد هللا بن 

ل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عامر بن كريز أتى به النيب صلى هللا عليه وسلم وهو صغري فقال هذا شبهنا وجع



يتفل عليه ويعوذه فجعل عبد هللا يتسوغ ريق رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال النيب صلى هللا عليه وسلم إنه 
ملسقي فكان ال يعاجل أرضا إال ظهر له املاء وله النباح الذي يقال بنباح عامر وله اجلحفة وله بستان بن عامر بنخلة 

مكة وله آابر يف األرض كثرية وكان معاوية زوج عبد هللا بن عامر ابنته هندا فكانت هند بنت معاوية أبر على ليلة من 
شيء بعبد هللا بن عامر وأهنا جاءته يوما ابملرآة واملشط وكانت تتوىل خدمته بنفسها فنظر يف املرآة فالتقى وجهه 

ه ابلشيوخ فرفع رأسه إليها فقال احلقي أببيك فانطلقت حىت وجهها فرأى شباهبا ومجاهلا ورأى الشيب يف حليته قد أحلق
دخلت على أبيها فأخربته فقال معاوية وهل تطلق احلرة فقالت ما أتى من قبلي فأخربته خربها فأرسل إليه معاوية 

وال أحب فقال أكرمتك اببنيت مث رددهتا علي فقال أخربك عن ذاك إن هللا تبارك وتعاىل من علي بفضله وجعلين كرميا 
إال كرميا ال أحب أن يتفضل علي أحد وأن ابنتك أعجزتين مبكافأهتا حلسن صحبتها فنظرت فإذا أان شيخ وهي شابة 

 ال أزيدها ماال وال شرفا إىل شرفها فرأيت أن أردها إليك لتزوجها فىت من فتيانك كأن وجهه ورقة مصحف 
 

 ذكر هند وهالة ابين أيب هالة رضى هللا تعاىل عنهما
[ حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن عبد اجلبار ثنا يونس بن بكري عن بن إسحاق قال هند  6698] 

 بن أيب هالة بنت مالك أحد بين أسيد بن عمرو بن متيم حليف بين عبد الدار وهو بن خدجية 
 

بيدة قال أبو هالة زوج خدجية امسه هند [ أخربان أبو حممد املزين ثنا أبو خليفة ثنا حممد بن سالم ثنا أبو ع 6699] 
 بن النباش بن زرارة وابناه هند وهالة شهد هند أحدا 

 
[ حدثنا الشيخ أبو بكر بن إسحاق أنبأ علي بن عبد العزيز ثنا أبو غسان ثنا مجيع بن عمر العجلي  6700] 

سألت خايل هند بن أيب هالة حدثين رجل عن أيب هالة التميمي عن احلسن بن علي رضى هللا تعاىل عنهما قال 
 التميمي وكان وصافا عن حلية رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فذكر احلديث بطوله 

 
[ أخربان أبو جعفر البغدادي ثنا علي بن حممد بن عمرو بن متيم عن زيد بن هالة عن أبيه أنه دخل على  6701] 

لى هللا عليه وسلم وضم هالة إىل صدره وقال هالة هالة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو راقد فاستيقظ النيب ص
 هالة كأنه صلى هللا عليه وسلم سر به لقرابته من خدجية رضى هللا تعاىل عنها 

 
 ذكر عبد هللا بن زمعة بن األسود رضى هللا تعاىل عنه 

 الزبريي قال عبد هللا بن [ حدثين أبو بكر بن ابلويه ثنا إبراهيم بن إسحاق احلريب ثنا مصعب بن عبد هللا 6702] 
زمعة بن األسود بن املطلب بن أسد بن عبد العزى بن قصي وأمه قريبة بنت أيب أمية بن عبد هللا بن عمر بن خمزوم 

 وأمها عاتكة بنت املطلب 
 

[ حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن عبد اجلبار ثنا يونس بن بكري عن بن إسحاق حدثين  6703] 
هري حدثين عبد امللك بن أيب بكر بن عبد الرمحن بن احلارث بن هشام عن أبيه عن عبد هللا بن زمعة بن األسود الز 

بن املطلب بن أسد قال ملا استعز برسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأان عنده يف نفر من املسلمني دعا بالل إىل 



 تعاىل عنه يف الناس وكان أبو بكر رضى هللا تعاىل الصالة فقال مروا من يصلي ابلناس فخرجت فإذا عمر رضى هللا
عنه غائبا فقلت اي عمر قم فصل ابلناس فقام فلما كرب مسع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم صوته وكان عمر رجال 

تعاىل جهريا فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فأين أبو بكر أيىب هللا واملسلمون ذلك فبعث إىل أيب بكر رضى هللا 
عنه فجاء بعد أن صلى عمر تلك الصالة فصلى ابلناس قال عبد هللا بن زمعة فقال عمر وحيك ماذا صنعت يب اي بن 
زمعة وهللا ما ظننت حني أمرتين إال أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أمر بذلك ولوال ذلك ما صليت ابلناس قلت 

لكن حني مل أر أاب بكر رأيتك أحق من حضر ابلصالة ابلناس هذا وهللا ما أمرين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم و 
 حديث صحيح على شرط مسلم ومل خيرجاه 

 
 ذكر أيب أمامة الباهلي رضى هللا تعاىل عنه 

[ أخربان أمحد بن يعقوب الثقفي ثنا موسى بن زكراي ثنا خليفة بن خياط قال أبو أمامة صدي بن عجالن  6704] 
ب بن رابح بن احلارث بن وهب بن معن بن مالك بن أعصر بن سعد بن قيس عيالن بن بن وهب بن عريب بن وه

مضر نزل الشام قال خليفة نسبه عبد امللك بن قريب األصمعي قال وابهلة هي امرأة معن بن مالك بن أعصر بن 
ن يشجب بن سعد بن قيس عيالن ولدها ينسبون إليها وهي ابهلة بنت سعد العشرية بن مالك بن أدد بن زيد ب

 يعرب بن قحطان قال شباب بن خياط ومات أبو أمامة سنة ست ومثانني 
 

[ حدثنا علي بن محشاذ العدل ثنا عبد هللا بن أمحد بن حنبل حدثين عبد هللا بن سلمة بن عباس العامري  6705] 
إىل قومي أدعوهم إىل هللا ثنا صدقة بن هرمز عن أيب غالب عن أيب أمامة رضى هللا تعاىل عنه قال بعثين رسول هللا 

تبارك وتعاىل وأعرض عليهم شرائع اإلسالم فأتيتهم وقد سقوا إبلهم وأحلبوها وشربوا فلما رأوين قالوا مرحبا ابلصدي 
بن عجالن مث قالوا بلغنا إنك صبوت إىل هذا الرجل قلت ال ولكن آمنت ابهلل وبرسوله وبعثين رسول هللا صلى هللا 

ض عليكم اإلسالم وشرائعه فبينا حنن كذلك إذ جاءوا بقصعة دم فوضعوها واجتمعوا عليها عليه وسلم إليكم أعر 
أيكلوها فقالوا هلم اي صدي فقلت وحيكم إمنا أتيتكم من عند من حيرم هذا عليكم مبا أنزله هللا عليه قالوا وما ذاك 

قوله } إال ما ذكيتم { فجعلت أدعوهم  قلت نزلت عليه هذه اآلية } حرمت عليكم امليتة والدم وحلم اخلنزير { إىل
إىل اإلسالم وأيبون فقلت هلم وحيكم إيتوين بشيء من ماء فإين شديد العطش قالوا ال ولكن ندعك متوت عطشا قال 

فاعتممت وضربت رأسي يف العمامة ومنت يف الرمضاء يف حر شديد فأاتين آت يف منامي بقدح زجاج مل ير الناس 
 ير الناس ألذ منه فأمكنين منها فشربتها فحيث فرغت من شرايب استيقظت وال وهللا ما أحسن منه وفيه شراب مل

عطشت وال عرفت عطشا بعد تلك الشربة فسمعتهم يقولون أاتكم رجل من سراة قومكم فلم متجعوه مبذقة فأتوين 
 أسلموا عن آخرهم مبذيقتهم فقلت ال حاجة يل فيها إن هللا تبارك وتعاىل أطعمين وسقاين فأريتهم بطين ف

 
 ذكر معاوية بن حيدة القشريي رضى هللا تعاىل عنه 

[ أخربين أمحد بن يعقوب ثنا موسى بن زكراي ثنا خليفة بن خياط قال معاوية بن حيدة بن معاوية بن قشري  6706] 
 بن كعب بن ربيعة بن عامر نسبه إىل عبد هللا بن اجلارود 

 
م احلافظ ابلكوفة ثنا احلسن بن علي بن شبيب ثنا بشر بن آدم حدثين أزهر [ حدثنا أبو بكر بن أيب دار  6707] 



بن سعد ثنا بن عون عن هبز بن حكيم عن أبيه عن جده معاوية بن حيدة رضى هللا تعاىل عنه قال قلت اي رسول هللا 
 من أبر قال أمك وذكر احلديث مل نكتبه من حديث بن عون عن هبز إال عنه 

 
 أخي معاوية رضى هللا تعاىل عنه ذكر مالك بن حيدة 

[ حدثنا أبو بكر أمحد بن سلمان الفقيه ببغداد ثنا احلسن بن مكرم ثنا حيىي بن محاد ثنا محاد بن سلمة  6708] 
عن أيب قزعة عن حكيم بن معاوية بن حيدة عن أبيه أنه قال ألخيه مالك بن حيدة انطلق بنا إىل رسول هللا صلى هللا 

عرفك وال يعرفين فقد حبس انسا من جرياين فأتيناه وقال مالك بن حيدة اي رسول هللا إين قد عليه وسلم فإنه ي
أسلمت وأسلم جرياين فخل عنهم فلم جيبه مث عاد فلم جيبه متسخطا فقال لئن فعلت ذاك إهنم يزعمون إنك تدعو إىل 

كذا وكذا فقال إن فعلت ذاك فإن ذاك علي   األمر وختالف إىل غريه فجعلت أزجره وأهناه فقال ما يقول قالوا إنه يقول
 ما عليهم منه شيء دع له جريانه 

 
 ذكر خممر بن حيدة أخوهم الثالث رضى هللا تعاىل عنه 

[ حدثنا علي بن محشاذ العدل ثنا عبيد بن شريك ثنا أبو اجلماهر ثنا سعيد بن بشري عن قتادة عن حكيم  6709] 
قلت اي رسول هللا إين أغيب أشهرا عن املاء ومعي أهلي أفأصيب منهم قال بن معاوية عن عمه خممر بن حيدة قال 

 نعم وإن غبت عشرين سنة 
 

 تسمية أزواج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
يف اجلاهلية واإلسالم األبكار والثيبات وذكر من كن وعددهن ومن ولدت منهن ومن دخل هبا منهن ومن طلقت 

ومن طلق بعدما دخل هبا فماتت ومن طلقها مث راجعها ومن ماتت عنده ومن تزوج منهن قبل أن يدخل هبا فماتت 
منهن ابملدينة وبغري ذلك من البلدان ومن تزوج من بطون قريش ومن حلفاء قريش ومن سائر قبائل العرب ومن بين 

ه صلى هللا عليه وسلم إسرائيل ومن سبااي العرب ومن خطب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ومل يتزوجها وأوقات تزوجي
 إايهن كيف كان ومن بقيت منهن عنده حىت تويف صلى هللا عليه وسلم ومن اختذ من سراري العجم 

[ حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أبو أمامة عبد هللا بن أسامة احلليب حبلب ثنا حجاج بن أيب منيع  6710] 
تزوج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اثنيت عشرة امرأة عربيات عن جده عبيد هللا بن أيب زايد عن الزهري قال 

 حمصنات اتبعه عبد هللا بن حممد بن عقيل على ذلك 
 

[ أخربانه أبو بكر أمحد بن سليمان الفقيه ببغداد ثنا هالل بن العالء الرقي ثنا أيب ثنا عبيد هللا بن عمرو  6711] 
ج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اثنيت عشرة امرأة قد خالفهما يف ذلك الرقي عن عبد هللا بن حممد بن عقيل قال تزو 

 قتادة بن دعامة وغريه من األئمة أما قول قتادة فيه 
 

[ فحدثناه أبو عبد هللا حممد بن نصر اإلمام املروزي ثنا أبو األشعث أمحد بن املقدام ثنا زهري بن العالء ثنا  6712] 
ال تزوج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مخس عشرة امرأة ست منهم من قريش سعيد بن أيب عروبة عن قتادة ق

وواحدة من حلفاء قريش وسبعة من نساء العرب وواحدة من بين إسرائيل ومل يتزوج يف اجلاهلية غري واحدة وقد 



 خالفهم أبو عبيدة معمر بن املثىن وقوله رمحه هللا فيه أقرب إىل الصواب 
 

النضر حممد بن يوسف الفقيه أنبأ علي بن عبد العزيز ثنا أبو عبيد القاسم بن سالم رمحه هللا  [ حدثناه أبو 6713] 
قال وقد ثبت وصح عندان أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم تزوج مثاين عشرة امرأة سبع منهن من قبائل قريش 

من بين هارون بن عمران أخي موسى وواحدة من حلفاء قريش وتسعة من سائر قبائل العرب وواحدة من بين إسرائيل 
بن عمران قال أبو عبيدة فأول من تزوج صلى هللا عليه وسلم من نسائه يف اجلاهلية خدجية مث تزوج بعد خدجية سودة 
بنت زمعة مبكة يف اإلسالم مث تزوج عائشة قبل اهلجرة بسنتني مث تزوج ابملدينة بعد وقعة بدر سنة اثنتني من التاريخ أم 

تزوج حفصة بنت عمر أيضا سنة اثنتني من التاريخ فهؤالء اخلمسة من قريش مث تزوج يف سنة ثالث من سلمة مث 
التاريخ زينب بنت جحش مث تزوج يف سنة مخس من التاريخ جويرية بنت احلارث مث تزوج سنة ست من التاريخ أم 

ميمونة بنت احلارث مث تزوج فاطمة بنت حبيبة بنت أيب سفيان مث تزوج سنة سبع من التاريخ صفية بنت حيي مث تزوج 
شريح مث تزوج زينب بنت خزمية مث تزوج هند بنت يزيد مث تزوج أمساء بنت النعمان مث تزوج قتيلة بنت قيس أخت 

 األشعث مث تزوج سناء بنت الصلت السلمية 
 

فأول من نبدأ هبن الصديقة ذكر الصحابيات من أزواج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وغريهن رضى هللا تعاىل عنهن 
 بنت الصديق عائشة بنت أيب بكر رضى هللا تعاىل عنهما 

[ حدثين أبو جعفر أمحد بن عبيد بن إبراهيم األسدي احلافظ هبمدان ثنا إبراهيم بن احلسني بن ديزيل ثنا  6714] 
ه يزيد بن جابر عن أبيه قال أبو مسهر عبد األعلى بن مسهر ثنا عبد هللا بن عبد الرمحن بن يزيد بن جابر عن عم

تزوج النيب صلى هللا عليه وسلم عائشة رضى هللا تعاىل عنها وهلا سبع سنني ودخل هبا وهلا تسع سنني وقبض عنها وهلا 
 مثان عشرة سنة وتوفيت رضى هللا تعاىل عنها زمن معاوية سنة سبع ومخسني 

 
راهيم بن إسحاق احلريب ثنا مصعب بن عبد هللا الزبريي [ حدثين أبو بكر حممد بن أمحد بن ابلويه ثنا إب 6715] 

حدثين عبد هللا بن معاوية عن هشام بن عروة أن عروة كتب إىل الوليد بن عبد امللك بن مروان ونكح رسول هللا صلى 
املنام ثالث هللا عليه وسلم عند متوىف خدجية عائشة رضى هللا تعاىل عنها وكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أريها يف 

مرار يقال هذه امرأتك عائشة وكانت عائشة يوم نكحها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بنت ست سنني مث بين هبا 
وقدم املدينة وهي بنت تسع سنني وماتت عائشة أم املؤمنني ليلة الثالاثء بعد صالة الوتر ودفنت من ليلتها ابلبقيع 

 ها أبو هريرة رضى هللا تعاىل عنه وكان مروان غائبا وكان أبو هريرة خيلفه خلمس عشرة ليلة خلت من رمضان وصلى علي
 

[ حدثنا أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن بطة األصبهاين ثنا احلسن بن اجلهم ثنا احلسني بن الفرج ثنا حممد  6716] 
بن عومير بن عبد مشس بن  بن عمر قال عائشة بنت أيب بكر الصديق رضى هللا تعاىل عنها أمها أم رومان بنت عامر

عتاب بن أذينة بن سبيع بن دمهان بن احلارث بن غنم بن مالك بن كنانة تزوجها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف 
شوال سنة عشر من النبوة قبل اهلجرة بثالث سنني وعرس هبا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف شوال على رأس 

وم ابتىن هبا بنت تسع سنني قال بن عمر فحدثنا موسى بن حممد بن عبد الرمحن عن مثانية أشهر من اهلجرة وكانت ي
ريطة عن عمرة عن عائشة رضى هللا تعاىل عنها أهنا سألت مىت بين بك رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقالت ملا 



ث إلينا زيد بن حارثة وبعث هاجر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إىل املدينة خلف وخلف بناته فلما قدم املدينة بع
معه أاب رافع مواله وأعطاهم بعريين ومخس مائة درهم أخذها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف املدينة من أيب بكر 

يشرتاين هبا ما حيتاجان إليه من الظهر وبعث أبو بكر رضى هللا تعاىل عنه معهما عبد هللا بن أريقط الديلي ببعريين أو 
 عبد هللا بن أيب بكر أيمره أن حيمل أهله أم رومان وأان وأخيت أمساء امرأة الزبري فخرجوا مصطحبني ثالثة وكتب إىل

فلما انتهوا إىل قديد اشرتى زيد بن حارثة بتلك اخلمس مائة درهم ثالثة أبعرة مث دخلوا مكة مجيعا وصادفوا طلحة بن 
يد بن حارثة وأبو رافع بفاطمة وأم كلثوم وسودة بنت زمعة عبيد هللا يريد اهلجرة آبل أيب بكر فخرجنا مجيعا وخرج ز 

ومحل زيد أم أمين وأسامة بن زيد وخرج عبد هللا بن أيب بكر أبم رومان وأختيه وخرج طلحة بن عبيد هللا واصطحبنا 
ساه حىت مجيعا حىت إذا كنا ابلبيض من مىن نفر بعريي وأان يف حمفة معي فيها أمي فجعلت أمي تقول وابنتاه وا عرو 

أدرك بعريان وقد هبط من لفت فسلم مث أان قدمنا املدينة فنزلت مع عيال أيب بكر ونزل آل رسول هللا صلى هللا عليه 
وسلم وهو يومئذ يبين املسجد وأبياات حول املسجد فأنزل فيها أهله ومكثنا أايما يف منزل أيب بكر رضى هللا تعاىل عنه 

 عليه وسلم ما مينعك أن تبين أبهلك فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال أبو بكر اي رسول هللا صلى هللا
الصداق فأعطاه أبو بكر اثنيت عشرة أوقية ونشا فبعث هبا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إلينا وبىن يب رسول هللا 

عليه وسلم ودفن فيه وجعل  صلى هللا عليه وسلم يف بييت هذا الذي أان فيه وهو الذي تويف فيه رسول هللا صلى هللا
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لنفسه اباب يف املسجد وجاه ابب عائشة قالت وبىن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
بسودة يف أحد ثالث البيوت اليت إىل جنيب وكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يكون عندها قال وتوفيت عائشة 

ان ومخسني يف شهر رمضان قال بن عمر فحدثين عبد الواحد بن ميمون موىل عروة عن رضى هللا تعاىل عنها سنة مث
حبيب موىل عروة قال ملا ماتت خدجية حزن عليها النيب صلى هللا عليه وسلم فأاته جربيل عليه السالم بعائشة يف مهد 

رسول هللا صلى هللا عليه  فقال اي رسول هللا هذه تذهب ببعض حزنك وأن يف هذه خللفا من خدجية مث ردها فكان
وسلم خيتلف إىل بيت أيب بكر ويقول اي أم رومان استوصي بعائشة خريا واحفظيين فيها فكان لعائشة بذلك منزلة عند 

أهلها وال يشعرون أبمر هللا فيها فأاتهم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف بعض ما كان أيتيهم وكان ال خيطئه يوم 
ت أيب بكر منذ أسلم إىل أن هاجر فيجد عائشة متسرتة بباب أيب بكر تبكي بكاء حزينا فسأهلا واحد إال أن أييت بي

فشكت أمها وذكرت أهنا تولع فدمعت عينا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فدخل على أم رومان فقال اي أم رومان أمل 
إهنا بلغت الصديق عنا وأغضبه علينا فقال أوصك بعائشة أن حتفظيين فيها فقالت اي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

النيب صلى هللا عليه وسلم وإن فعلت قالت أم رومان ال جرم ألسوهتا أبدا وكانت عائشة رضى هللا تعاىل عنها ولدت 
يف السنة الرابعة من النبوة وتزوجها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف السنة العاشرة يف شوال وهي يومئذ ابنة ست 

وتزوجها بعد سودة بشهر قال بن عمر فحدثين بن أيب سربة عن موسى بن ميسرة عن سامل سبالن قال ماتت سنني 
عائشة ليلة السابع عشرة من رمضان بعد الوتر فأمرت أن تدفن من ليلتها واجتمع األنصار وحضروا فلم تر ليلة أكثر 

ن جريج عن انفع قال شهدت أاب هريرة صلى على انسا منها نزل أهل العوايل فدفنت ابلبقيع قال بن عمر فحدثين ب
 عائشة رضى هللا تعاىل عنها ابلبقيع وابن عمر يف الناس ال ينكره وكان مروان اعتمر تلك السنة فاستخلف أاب هريرة 

 
[ حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أبو البحرتي عبد هللا بن حممد بن بشر العبدي ثنا إمساعيل بن أيب  6717] 

خالد عن قيس بن أيب حازم قال قالت عائشة رضى هللا تعاىل عنها وكانت حتدث نفسها أن تدفن يف بيتها مع رسول 
هللا صلى هللا عليه وسلم وأيب بكر فقالت إين أحدثت بعد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حداث ادفنوين مع أزواجه 



 رجاه فدفنت ابلبقيع هذا حديث صحيح على شرط الشيخني ومل خي
 

[ حدثنا الشيخ أبو بكر بن إسحاق أنبأ عبد هللا بن أمحد بن حنبل حدثين أيب ثنا عبد الرمحن بن مهدي  6718] 
ثنا أبو بكر بن عياش عن أيب حصني عن عبد هللا بن زايد األسدي قال مسعت عمار بن ايسر حيلف ابهلل أهنا زوجته 

 صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه  صلى هللا عليه وسلم يف الدنيا واآلخرة هذا حديث
 

[ أخربان أمحد بن سهل الفقيه ببخارا ثنا صاحل بن حبيب بن حممد احلافظ ثنا عبد هللا بن عمر القواريري  6719] 
ثنا حرمي بن عمارة حدثين احلريش بن احلارث ثنا بن أيب مليكة عن عائشة رضى هللا تعاىل عنها أهنا قالت تويف رسول 

 عليه وسلم يف بييت ويف يومي وليليت وبني سحري وحنري ودخل عبد الرمحن بن أيب بكر ومعه سواك من هللا صلى هللا
أراك رطب فنظر إليه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقلت اي عبد الرمحن اقضمه من ذلك املكان فدفعه إيل فناولته 

 ه وسلم فتسوك به هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه إايه فرده إيل فقضمته وسويته فدفعته إىل النيب صلى هللا علي
 

[ أخربان أمحد بن جعفر القطيعي ثنا عبد هللا بن أمحد بن حنبل ثنا إمساعيل بن علية عن أيوب عن بن أيب  6720] 
مليكة قال قالت عائشة رضى هللا تعاىل عنها مات رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف بييت ويف يومي وبني سحري 

وحنري ودخل عليه عبد الرمحن بن أيب بكر ومعه سواك رطب فنظر إليه حىت ظننت أن له فيه حاجة فأخذته فمضغته 
وقضمته وطيبته مث دفعته إليه فاسنت كأحسن ما رأيته مستنا قط مث ذهب يرفعه إيل فسقطت يده فأخذت أدعو له 

و به إذا مرض فلم يدع به يف مرضه ذاك فرفع بصره بدعاء كان يدعو له به جربيل صلى هللا عليه وسلم وكان هو يدع
إىل السماء وقال الرفيق األعلى وفاضت نفسه صلى هللا عليه وسلم فاحلمد هلل الذي مجع بني ريقي وريقه يف آخر يوم 

 من الدنيا هذا حديث صحيح على شرط الشيخني 
 

ان ثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن [ حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا احلسن بن علي بن عف 6721] 
أبيه عن عائشة رضى هللا تعاىل عنها قالت كنت أدخل البيت الذي دفن معهما عمر وهللا ما دخلت إال وأان مشدود 

 علي ثيايب حياء من عمر رضي هللا عنه هذا حديث صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه 
 

اسم السياري مبرو ثنا أبو املوجه ثنا أبو عمار ثنا حممد بن يزيد الواسطي [ أخربان أبو العباس القاسم بن الق 6722] 
عن جمالد بن سعيد عن الشعيب عن مسروق قال قالت يل عائشة لقد رأيت جربيل صلى هللا عليه وسلم واقفا يف 

بهتيه قلت حجريت هذه ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم يناجيه فلما دخل قلت اي رسول هللا من هذا قال مبن ش
بدحية الكليب قال لقد رأيت خريا كثريا ذاك جربيل عليه السالم فما لبثت إال يسريا حىت قال اي عائشة هذا جربيل 

 يقرأ عليك السالم قالت قلت وعليه السالم جزاه هللا من دخيل خريا 
 

ي ثنا مطرف عن أيب [ أخربين أبو احلسن علي بن حممد بن عفان العامري ثنا أسباط بن حممد القرش 6723] 
إسحاق عن مصعب بن سعد قال فرض عمر ألمهات املؤمنني عشرة آالف وزاد عائشة ألفني وقال أهنا حبيبة رسول 

 هللا صلى هللا عليه وسلم 



 
[ أخربانه أبو العباس حممد بن أمحد احملبويب مبرو ثنا سفيان بن مسعود ثنا عبيد هللا بن موسى أنبأ إسرائيل  6724] 

إسحاق عن مصعب بن سعد عن سعد قال كان عطاء أهل بدر ستة آالف ستة آالف وكان عطاء أمهات  عن أيب
املؤمنني عشرة آالف عشرة آالف لكل امرأة منهن غري ثالث نسوة عائشة فإن عمر قال أفضلها أبلفني حلب رسول 

صحيح على شرط الشيخني ومل هللا صلى هللا عليه وسلم إايها وصفية وجويرية سبعة آالف سبعة آالف هذا حديث 
 خيرجاه إلرسال مطرف بن طريف إايه 

 
[ أخربان أبو الفضل احلسن بن يعقوب بن يوسف العدل ثنا حيىي بن أيب طالب ثنا زيد بن احلباب أنبأ عمر  6725] 

قدم إىل بن سعيد بن أيب حسني املكي حدثين عبد هللا بن أيب مليكة حدثين ذكوان أبو عمرو موىل عائشة أن درجا 
عمر من العراق وفيه جوهر فقال ألصحابه تدرون ما مثنه قالوا ال ومل يدروا كيف يقسمونه فقال أتذنون أن أبعث به 

إىل عائشة حلب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إايها فقالوا نعم فبعث به إليها ففتحته فقالت ماذا فتح على بن 
اللهم ال تبقين لعطيته لقابل هذا حديث صحيح على شرط الشيخني إذا اخلطاب بعد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

 صح مساع ذكوان أيب عمرو ومل خيرجاه 
 

[ حدثنا علي بن محشاذ العدل ثنا بشر بن موسى ثنا احلميدي ثنا سفيان عن عبد هللا بن عثمان بن خثيم  6726] 
تعاىل عنها يف مرضها فأبت أن أتذن له فقال هلا  عن بن أيب مليكة قال جاء بن عباس يستأذن على عائشة رضى هللا

بنو أخيها ائذين له فإنه من خري ولدك قالت دعوين من تزكيته فلم يزالوا هبا حىت أذنت له فلما دخل عليها قال بن 
عباس إمنا مسيت أم املؤمنني لتسعدي وإنه إلمسك قبل أن تولدي إنك كنت من أحب أزواج النيب صلى هللا عليه وسلم 

إليه ومل يكن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حيب إال طيبا وما بينك وبني أن تلقي األحبة إال أن تفارق الروح اجلسد 
ولقد سقطت قالدتك ليلة األبواء فجعل هللا للمسلمني خرية يف ذلك فأنزل هللا تبارك وتعاىل آية التيمم ونزلت فيك 

 إال يتلى فيه عذرك آانء الليل وآانء النهار فقالت دعين من آايت من القرآن فليس مسجد من مساجد املسلمني
 تزكيتك يل اي بن عباس فوددت إين كنت نسيا منسيا هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه 

 
[ حدثين علي بن عيسى ثنا إبراهيم بن أيب طالب ثنا بن أيب عمر ثنا سفيان عن أيب سعد سعيد بن املرزابن  6727] 

بن األسود عن أبيه قال قالت عائشة ما تزوجين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حىت أاته جربيل  عن عبد الرمحن
بصوريت وقال هذه زوجتك وتزوجين وإين جلارية علي حوف فلما تزوجنين ألقى هللا علي حياء وأان صغرية قال سفيان 

 جاه قال الزهري احلوف سيور تكون يف وسطها هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خير 
 

[ أخربان عبد هللا بن احلسن القاضي مبرو ثنا احلارث بن أيب أسامة ثنا يزيد بن هارون أنبأ محاد بن سلمة ثنا  6728] 
هشام بن عروة عن عوف بن احلارث بن الطفيل عن رميثة أم عبد هللا بن حممد بن أيب عتيق عن أم سلمة رضى هللا 

سول هللا صلى هللا عليه وسلم أن أيمر الناس فيهدون له حيث كان فإن تعاىل عنها قالت كلمنين صواحيب أن أكلم ر 
الناس يتحرون هبداايهم يوم عائشة رضى هللا تعاىل عنها وإان حنب اخلري كما حتبه عائشة فسكت رسول هللا صلى هللا 

 ال تدعيه وما هذا عليه وسلم فلم يراجعين فجاءين صواحيب فأخربهتن أبنه صلى هللا عليه وسلم مل يكلمين فقلن وهللا



حني تدعيه قالت فدار فكلمته فقلت إن صواحيب قلن يل أن أكلمك أتمر الناس فيهدون لك حيث كنت فقلت له 
مثل املقالة األوىل مرتني أو ثالاث كل ذلك يسكت عنها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مث قال اي أم سلمة ال تؤذيين 

علي وأان يف ثوب امرأة من نسائي غري عائشة قالت فقلت أعوذ ابهلل أن أسوءك يف  يف عائشة فإين وهللا ما نزل الوحي
 عائشة هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه 

 
[ حدثنا أبو أمحد حممد بن احلسني الشيباين ثنا أبو عبد الرمحن بن شعيب الفقيه النسائي مبصر ثنا سعيد  6729] 

ين أبو العنبس سعيد بن كثري عن أبيه قال حدثتنا عائشة رضى هللا تعاىل عنها بن حيىي بن سعيد األموي حدثين أيب حدث
أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ذكر فاطمة رضى هللا تعاىل عنها قالت فتكلمت أان فقال أما ترضني أن تكوين 

هذا سعيد بن كثري مدين ثقة زوجيت يف الدنيا واآلخرة قلت بلى وهللا قال فأنت زوجيت يف الدنيا واآلخرة أبو العنبس 
 واحلديث صحيح ومل خيرجاه 

 
[ أخربان أبو بكر حممد بن أمحد بن ابلويه ثنا موسى بن هارون ثنا أبو اخلطاب زايد بن حيىي الغساين ثنا  6730] 

معه مالك بن سعري ثنا إمساعيل بن أيب خالد أنبأ عبد الرمحن بن الضحاك أن عبد هللا بن صفوان أتى عائشة وآخر 
فقالت عائشة ألحدمها أمسعت حديث حفصة اي فالن قال نعم اي أم املؤمنني فقال هلا عبد هللا بن صفوان وما ذاك اي 
أم املؤمنني قالت خالل يل تسع مل تكن ألحد من النساء قبلي إال ما أتى هللا عز وجل مرمي بنت عمران وهللا ما أقول 

ا عبد هللا بن صفوان وما هن اي أم املؤمنني قالت جاء امللك بصوريت إىل هذا إين أفخر على أحد من صواحبايت فقال هل
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فتزوجين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأان ابنة سبع سنني وأهديت إليه وأان ابنة 

احد وكنت من أحب الناس تسع سنني وتزوجين بكرا مل يكن يف أحد من الناس وكان أيتيه الوحي وأان وهو يف حلاف و 
إليه ونزل يف آايت من القرآن كادت األمة هتلك فيه ورأيت جربيل صلى هللا عليه وسلم ومل يره أحد من نسائه غريي 

 وقبض يف بييت مل يله أحد غري امللك إال أان هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه 
 

سعيد بن مسعود ثنا يزيد بن هارون أنبأ العوام بن حوشب  [ أخربين أبو العباس حممد بن أمحد احملبويب ثنا 6731] 
عن سعيد بن جبري عن بن عباس رضى هللا تعاىل عنهما إن الذين يرمون احملصنات الغافالت املؤمنات قال نزلت يف 

 عائشة خاصة هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه 
 

حلسن بن مكرم وحيىي بن جعفر بن الزبرقان قاال ثنا علي [ أنبأ أبو بكر أمحد بن سلمان الفقيه ببغداد ثنا ا 6732] 
بن عاصم ثنا خالد احلذاء عن حممد بن سريين عن األحنف بن قيس قال مسعت خطبة أيب بكر الصديق وعمر بن 

اخلطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أيب طالب رضى هللا تعاىل عنهم واخللفاء هلم جرا إىل يومي هذا فما مسعت الكالم 
 م خملوق أفخم وال أحسن منه من يف عائشة رضى هللا تعاىل عنها من ف

 
[ حدثين حممد بن صاحل بن هانئ ثنا أبو سعيد بن شاذان ثنا إسحاق بن إبراهيم أنبأ عيسى بن يونس عن  6733] 

 نني هشام بن عروة عن أبيه قال ما رأيت أحدا أعلم ابحلالل واحلرام والعلم والشعر والطب من عائشة أم املؤم
 



[ حدثنا علي بن محشاذ العدل ثنا بشر بن موسى ثنا احلميدي ثنا سفيان عن الزهري قال لو مجع علم  6734] 
 الناس كلهم مث علم أزواج النيب صلى هللا عليه وسلم لكانت عائشة أوسعهم علما 

 
اوية بن عمرو ثنا زائدة ثنا عبد [ حدثنا أبو بكر حممد بن أمحد بن ابلويه ثنا حممد بن أمحد بن النضر ثنا مع 6735] 

 امللك بن عمري عن موسى بن طلحة قال ما رأيت أحدا أفصح من عائشة رضى هللا تعاىل عنها 
 

[ حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا عبد هللا بن أمحد بن حنبل حدثين أيب حدثين أبو معاوية عن  6736] 
عائشة حتسن الفرائض قال أي والذي نفسي بيده لقد رأيت األعمش عن مسلم عن مسروق أنه قيل له هل كانت 

 مشيخة أصحاب حممد صلى هللا عليه وسلم يسألوهنا عن الفرائض 
 

[ حدثين أبو سعيد أمحد بن يعقوب الثقفي ثنا مسيح بن حامت العكلي ابلبصرة ثنا عبيد هللا بن حممد بن  6737] 
بن عبد الرمحن زوج خرية عن بن أيب مليكة قال قلت  حفص القرشي حدثين محاد األرقط رجل صاحل عن حممد

لعائشة تقولني الشعر وأنت ابنة الصديق وال تبالني وتقولني الطب فما علمك فيه فقالت إن النيب صلى هللا عليه 
 وسلم كان يسقم فتفد عليه وفود العرب فيصفون له فأحفظ ذلك 

 
أيب طالب ثنا بن أيب عمر ثنا سفيان عن موسى اجلهين عن  [ حدثين علي بن عيسى احلريي ثنا إبراهيم بن 6738] 

أيب بكر بن حفص عن عائشة أهنا جاءت هي وأبواها أبو بكر وأم رومان إىل النيب صلى هللا عليه وسلم فقاال إان حنب 
صديق أن تدعو لعائشة بدعوة وحنن نسمع فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اللهم اغفر لعائشة بنت أيب بكر ال

مغفرة واجبة ظاهرة ابطنة فعجب أبواها حلسن دعاء النيب صلى هللا عليه وسلم هلا فقال تعجبان هذه دعويت ملن شهد 
 أن ال إله إال هللا وإين رسول هللا 

 
[ أخربان أبو إسحاق إبراهيم بن حممد بن حيىي ثنا أبو العباس حممد بن إسحاق الثقفي قال مسعت حممد بن  6739] 

على الصنعاين يقول وجدت عندي يف كتاب مسعته من املعتمر بن سليمان عن محيد عن أنس رضى هللا تعاىل عبد األ
عنه أن النيب صلى هللا عليه وسلم سئل من أحب الناس إليك قال عائشة فقيل ال يعين أهلك قال فأبو بكر هذا 

 به يعرف حديث صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه وله إسناد صحيح على شرطهما و 
 

[ حدثنيه علي بن عيسى احلريي ثنا مسدد بن قطن ثنا عثمان بن أيب شيبة ثنا جرير عن مغرية عن الشعيب  6740] 
عن عمرو بن العاص رضى هللا تعاىل عنه قال بعثين النيب صلى هللا عليه وسلم على جيش فيهم أبو بكر وعمر رضى 

من أحب الناس إليك قال وما تريد إىل ذلك قلت اي رسول هللا أريد هللا تعاىل عنهما فلما رجعت قلت اي رسول هللا 
 أن أعلم ذاك قال عائشة قلت إمنا أعين من الرجال قال أبوها 

 
[ حدثناه أبو حممد املزين وحممد بن جعفر اخلصيب الصويف قاال ثنا حممد بن عبد هللا احلضرمي ثنا عبد هللا  6741] 

سامة قاال ثنا إمساعيل بن أيب خالد عن قيس بن أيب حازم أن عمرو بن العاص رضى بن عمر بن أابن ثنا وكيع وأبو أ



هللا تعاىل عنه قال للنيب صلى هللا عليه وسلم حني رجع من غزوة ذات السالسل اي رسول هللا من أحب الناس إليك 
 قال عائشة قال إمنا أقول من الرجال قال أبوها 

 
بن إبراهيم العدل ببغداد ثنا حيىي بن جعفر بن الزبرقان ثنا علي بن عاصم أنبأ  [ أخربان عبد هللا بن إسحاق 6742] 

بيان بن بشر قال يل عامر الشعيب أاتين رجل فقال يل كل أمهات املؤمنني أحب إيل من عائشة قلت أما أنت فقد 
 سلم خالفت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كانت عائشة أحبهن إىل رسول هللا صلى هللا عليه و 

 
[ أخربان الشيخ أبو بكر بن إسحاق أنبأ موسى بن إسحاق القاضي ثنا أبو بكر بن أيب شيبة وحممد بن  6743] 

بكار قاال ثنا يوسف بن يعقوب املاجشون حدثين أيب عن عبد الرمحن بن كعب بن مالك عن عائشة رضى هللا تعاىل 
أما إنك منهن قالت فخيل يل إن ذاك أنه مل يتزوج بكرا  عنها قالت قلت اي رسول هللا من من أزواجك يف اجلنة قال

 غريي صحيح اإلسناد ومل خيرجاه 
 

[ أخربان أبو إسحاق إبراهيم بن حممد بن حيىي وحممد بن حممد بن يعقوب احلافظ قاال ثنا حممد بن إسحاق  6744] 
الت يل عائشة رضى هللا تعاىل عنها الثقفي ثنا قتيبة بن سعيد ثنا جرير عن األعمش عن أيب وائل عن مسروق قال ق

إين رأيتين على تل وحويل بقر تنحر فقلت هلا لئن صدقت رؤايك لتكونن حولك ملحمة قالت أعوذ ابهلل من شرك 
بئس ما قلت فقلت هلا فلعله إن كان أمرا سيسوءك فقالت وهللا لئن أخر من السماء أحب إيل من أن أفعل ذلك 

ليا رضى هللا تعاىل عنه قتل ذا الثدية فقالت يل إذا أنت قدمت الكوفة فاكتب يل انسا فلما كان بعد ذكر عندها أن ع
ممن شهد ذلك ممن تعرف من أهل البلد فلما قدمت وجدت الناس أشياعا فكتبت هلا من كل شيع عشرة ممن شهد 

ذا حديث صحيح على ذلك قال فأتيتها بشهادهتم فقالت لعن هللا عمرو بن العاص فإنه زعم يل أنه قتله مبصر ه
 شرط الشيخني ومل خيرجاه 

 
[ حدثنا علي بن محشاذ العدل ثنا حممد بن يونس ثنا أبو عاصم عن هشام بن حسان عن هشام بن عروة  6745] 

عن أبيه أن معاوية بن أيب سفيان بعث إىل عائشة رضى هللا تعاىل عنها مبائة ألف فقسمتها حىت مل ترتك منها شيئا 
 نت صائمة فهال ابتعت لنا بدرهم حلما فقالت عائشة لو أين ذكرت لفعلت فقالت بريرة أ

 
[ حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن سنان القزاز ثنا أبو عامر العقدي ثنا زمعة بن صاحل عن  6746] 

فانظري فجاءت بن أيب مليكة أن أم سلمة رضى هللا تعاىل عنها مسعت الصرخة على عائشة فقالت جلارية اذهيب 
فقالت وجبت فقالت أم سلمة والذي نفسي بيده لقد كانت أحب الناس إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إال أابها 

 هذا حديث صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه 
 

ة قال [ حدثين أبو بكر بن ابلويه حدثنا حممد بن بشر بن مطر ثنا أبو مسلم املستملي ثنا سفيان بن عيين 6747] 
 قال معاوية اي زايد أي الناس أعلم قال أنت اي أمري املؤمنني قال أعزم عليك قال أما إذا عزمت علي فعائشة 

 



[ حدثنا حممد بن صاحل بن هانئ ثنا حممد بن عمرو احلرشي ثنا أمحد بن يونس ثنا املعاىف بن عمران ثنا  6748] 
 ناس وأعلم الناس وأحسن الناس رأاي يف العامة املغرية بن زايد عن عطاء قال كانت عائشة أفقه ال

 
 ذكر أم املؤمنني حفصة بنت عمر بن اخلطاب رضى هللا تعاىل عنهما 

[ حدثين أبو بكر حممد بن أمحد بن ابلويه ثنا إبراهيم بن إسحاق احلريب ثنا مصعب بن عبد هللا الزبريي  6749] 
بن رابح بن عبد هللا بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن  قال حفصة بنت عمر بن اخلطاب بن نفيل بن عبد العزى

 لؤي بن غالب وأمها زينب بنت مظعون بن حبيب بن وهب بن حذافة بن مجح وكانت من املهاجرات 
 

[ حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أبو أسامة احلليب ثنا حجاج بن أيب منيع عن جده عن الزهري قال  6750] 
 لى هللا عليه وسلم حفصة بنت عمر بن اخلطاب وكانت من قبله حتت خنيس بن حذافة السهمي مث تزوج النيب ص

 
[ حدثنا علي بن محشاذ العدل ثنا هشام بن علي السدوسي ثنا موسى بن إمساعيل ثنا محاد بن سلمة عن  6751] 

من رقية فمر عمر  علي بن زيد عن سعيد بن املسيب قال أميت حفصة بنت عمر بن اخلطاب من زوجها وعثمان
بعثمان فقال هل لك يف حفصة فأعرض عين ومل حير إيل شيئا فأتى عمر النيب صلى هللا عليه وسلم فشكاه فقال النيب 
صلى هللا عليه وسلم فخري من ذلك أتزوج أان حفصة وأزوج عثمان أم كلثوم فتزوج النيب صلى هللا عليه وسلم حفصة 

  صلى هللا عليه وسلم وزوج عثمان أم كلثوم بنت رسول هللا
 

[ فحدثين أبو عبد هللا األصبهاين ثنا احلسن بن اجلهم ثنا احلسني بن الفرج ثنا حممد بن عمر أن أسامة بن  6752] 
زيد بن أسلم حدثه عن أبيه عن جده عن عمر رضى هللا تعاىل عنه قال ولدت حفصة وقريش تبين البيت قبل مبعث 

سنني قال بن عمر وحدثين أبو بكر بن عبد هللا بن أيب سربة عن حسن بن أيب حسن  النيب صلى هللا عليه وسلم خبمس
قال تزوج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حفصة يف شعبان على رأس ثالثني شهرا قبل أحد قال بن عمر حدثنا معمر 

ان بن احلكم وهو عن الزهري عن سامل عن أبيه قال توفيت حفصة يف شعبان سنة مخس وأربعني فصلى عليها مرو 
يومئذ عامل ابملدينة قال بن عمر فحدثين علي بن مسلم املقربي عن أبيه قال رأيت مروان محل بني عمودي سرير 

حفصة من عند دار آل حزم إىل دار املغرية بن شعبة ومحلها أبو هريرة من دار املغرية إىل قربها قال بن عمر وحدثين 
 فصة عبد هللا وعاصم ابنا عمر وسامل وعبد هللا ومحزة بنو عبد هللا بن عمر عبد هللا بن انفع قال نزل يف قرب ح

 
[ أخربين أبو بكر الشافعي ثنا حممد بن غالب ثنا موسى بن إمساعيل ثنا محاد بن سلمة أنبأ أبو عمران  6753] 

قدامة وعثمان ابنا  اجلوين عن قيس بن زيد أن النيب صلى هللا عليه وسلم طلق حفصة بنت عمر فدخل عليها خاالها
مظعون فبكت وقالت وهللا ما طلقين عن شبع وجاء النيب صلى هللا عليه وسلم فقال قال يل جربيل عليه السالم راجع 

 حفصة فإهنا صوامة قوامة وإهنا زوجتك يف اجلنة 
 

حلسن بن أيب [ حدثنا علي بن محشاذ العدل ثنا إمساعيل بن إسحاق القاضي ثنا مسلم بن إبراهيم ثنا ا 6754] 
جعفر ثنا اثبت عن أنس رضى هللا تعاىل عنه أن النيب صلى هللا عليه وسلم طلق حفصة فأاته جربيل صلى هللا عليه 



 وسلم فقال اي حممد طلقت حفصة وهي صوامة قوامة وهي زوجتك يف اجلنة فراجعها 
 

  Fذكر أم املؤمنني أم سلمة بنت أيب أمية 
العدل ثنا بشر بن موسى ثنا احلميدي عن سفيان قال أم سلمة أول مهاجرة من [ حدثنا علي بن محشاذ  6755] 

 النساء 
 

[ أخربان إمساعيل بن حممد بن الفضل بن حممد الشعراين ثنا جدي ثنا إبراهيم بن املنذر احلزامي ثنا حممد بن  6756] 
سلم مبكة من مهاجرة أرض احلبشة فليح عن موسى بن عقبة عن بن شهاب قال وممن قدم على النيب صلى هللا عليه و 

 األوىل مث هاجر إىل املدينة أبو سلمة عبد هللا بن عبد األسد وامرأته أم سلمة بنت أيب أمية 
 

[ حدثين أبو بكر حممد بن أمحد بن ابلويه ثنا إبراهيم بن إسحاق احلريب ثنا مصعب بن عبد هللا الزبريي  6757] 
ل ظعينة دخلت املدينة مهاجرة وكانت قبل النيب صلى هللا عليه وسلم عند أيب قال كانت أم سلمة امسها رملة وهي أو 

سلمة عبد هللا بن عبد األسد بن هالل بن عبد هللا بن عمر بن خمزوم وهو أول ما هاجر إىل أرض احلبشة وشهد بدرا 
مهم أم سلمة زوج النيب وتويف على عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فولدت أليب سلمة سلمة وعمر ودرة وزينب أ

صلى هللا عليه وسلم فخلف عليها النيب صلى هللا عليه وسلم بعد أيب سلمة وقد روى ابنها عمر بن أيب سلمة عن 
 النيب صلى هللا عليه وسلم 

 
[ فحدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا احلسن بن علي بن عفان العامري ثنا أبو أسامة عن األعمش عن  6758] 

عن أم سلمة رضى هللا تعاىل عنها قالت قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا حضرمت امليت أو املريض فقولوا شقيق 
خريا فإن املالئكة يؤمنون على ما تقولون فلما تويف أبو سلمة أتيت النيب صلى هللا عليه وسلم فقلت كيف أقول قال 

 قلتها فأعقبين هللا حممدا صلى هللا عليه وسلم قويل اللهم اغفر لنا وله وأعقبين منه عقىب صاحلة ف
 

[ أخربانه احلسن بن يعقوب بن يوسف العدل ثنا السري بن خزمية ثنا موسى بن إمساعيل ثنا محاد بن سلمة  6759] 
أنبأ اثبت عن بن عمر بن أيب سلمة عن أبيه عن أم سلمة رضى هللا تعاىل عنها قالت قال رسول هللا صلى هللا عليه 

إذا أصابت أحدكم مصيبة فليقل إان هلل وإان إليه راجعون اللهم عندك أحتسب مصيبيت فأجرين فيها وكنت إذا  وسلم
أردت أن أقول وأبدلين هبا خريا منها قلت ومن خري من أيب سلمة فلم أزل حىت قلتها فلما انقضت عدهتا خطبها أبو 

عليه وسلم ليخطبها فقالت مرحبا برسول هللا صلى هللا عليه بكر فردته وخطبها عمر فردته فبعث إليها النيب صلى هللا 
وسلم وبرسوله أقرأ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم السالم وأخربه أين امرأة مصبية غريي وأنه ليس أحد من أوليائي 

ك إين شاهد فبعث إليها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أما قولك إين مصبية فإن هللا سيكفيك صبيانك وأما قول
غريى فسأدعو هللا أن يذهب غريتك وأما األولياء فليس أحد منهم شاهد وال غائب إال سريضاين فقالت إلبنها قم اي 

عمر فزوج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فزوجها إايه وقال هلا ال أنقصك مما أعطيت أختك فالنة جرتني ورحاتني 
هللا عليه وسلم أيتيها وهي ترضع زينب فكانت إذا جاء النيب ووسادة من آدم حشوها ليف فكان رسول هللا صلى 

صلى هللا عليه وسلم أخذهتا فوضعتها يف حجرها ترضعها قالت فكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حييا كرميا فريجع 



يوم فجاء  ففطن هلا عمار بن ايسر وكان أخا هلا من الرضاعة فأراد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن أيتيها ذات
عمار فدخل عليها فانتشط زينب من حجرها وقال دعي هذه املقبوحة املشقوحة اليت قد آذيت هبا رسول هللا صلى 

هللا عليه وسلم فجاء رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فدخل يقلب بصره يف البيت ويقول أين زانب مايل ال أرى زانب 
هللا عليه وسلم أبهله وقال إن شئت أن أسبع لك سبعت للنساء  فقالت جاء عمار فذهب هبا فبىن رسول هللا صلى

هذا حديث صحيح اإلسناد قال بن عمر بن أيب سلمة الذي مل يسمه محاد بن سلمة يف هذا احلديث مساه غريه سعيد 
 بن عمر بن أيب سلمة ومل خيرجاه 

 
احلريب ثنا مصعب بن عبد هللا الزبريي  [ فحدثين أبو بكر حممد بن أمحد بن ابلويه ثنا إبراهيم بن إسحاق 6760] 

ثنا عبد العزيز بن حممد عن عبد الرمحن بن محيد بن عبد الرمحن بن عوف عن عبد امللك بن أيب بكر بن عبد الرمحن 
بن احلارث بن هشام عن أبيه أن أم سلمة بنت أيب أمية حني تزوجها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أخذت بثوبه 

ن بيتها فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إن شئت زدتك وحاسبتك للبكر سبع وللثيب ثالث مانعة للخروج م
 هذا حديث صحيح على شرط مسلم ومل خيرجاه 

 
[ حدثنا أبو عبد هللا األصبهاين ثنا احلسني بن اجلهم ثنا احلسني بن الفرج ثنا حممد بن عمر قال وأم سلمة  6761] 

سم أيب أمية سهيل بن املغرية بن عبد هللا بن عمر بن خمزوم وأمها عاتكة بنت عامر بن ربيعة امسها هند بنت أيب أمية وأ
بن مالك بن خزمية بن علقمة بن فراس بن غنم بن مالك بن كنانة تزوجها أبو سلمة عبد هللا بن عبد األسد بن هالل 

ت له بعد ذلك سلمة وعمر ودرة بين أيب وهاجر هبا إىل أرض احلبشة يف اهلجرتني مجيعا فولدت له هناك زينب وولد
سلمة قال بن عمر حدثنا عمر بن عثمان عن عبد امللك بن عبيد عن سعيد بن عبد الرمحن بن يربوع عن عمر بن أيب 
سلمة بن عبد األسد قال خرج أيب إىل أحد فرماه أبو أسامة اجلشمي يف عضده بسهم فمكث شهرا يداوي جرحه مث 

هللا صلى هللا عليه وسلم أيب إىل قطن يف احملرم على رأس مخسة وثالثني شهرا فغاب تسعة بريء اجلرح وبعث رسول 
وعشرين ليلة مث رجع فدخل املدينة لثمان خلون من صفر سنة أربع واجلرح منتقض فمات منها لثمان خلون من 

ع وتزوجها رسول هللا صلى مجادى اآلخرة سنة أربع من اهلجرة فأعتدت أمي وحلت لعشر ليال بقني من شوال سنة أرب
هللا عليه وسلم يف ليال بقني من شوال سنة أربع مث أن أهل املدينة قالوا دخلت أمي العرب على سيد اإلسالم 

واملسلمني أول العشاء عروسا وقامت من آخر الليل تطحن وهي أم املؤمنني أم سلمة رضى هللا تعاىل عنها قال بن 
أبيه قال أوصت أم سلمة أن ال يصلي عليها وايل املدينة وهو الوليد بن عتبة بن  عمر وحدثين عبد هللا بن انفع عن

 أيب سفيان فماتت حني دخلت سنة تسع ومخسني وصلى عليها بن أخيها عبد هللا بن عبد هللا بن أيب أمية 
 

هيم بن عباد أنبأ عبد [ أخربين أبو عبد هللا حممد بن علي بن عبد احلميد الصنعاين مبكة ثنا إسحاق بن إبرا 6762] 
الرزاق أنبأ معمر عن الزهري عن هند بنت احلارث الفراسية رضى هللا تعاىل عنها قالت قال رسول هللا صلى هللا عليه 

وسلم إن لعائشة مين شعبة ما نزهلا أحد قال فلما تزوج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أم سلمة سئل رسول هللا صلى 
رسول هللا ما فعلت الشعبة فسكت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فعلم أن أم سلمة قد  هللا عليه وسلم فقيل اي

 نزلت عنده 
 



[ أخربين أبو عبد هللا حممد بن أمحد القاضي ببغداد ثنا احلارث بن أيب أسامة حدثين حممد بن سهيل عن  6763] 
قبل وقعة بدر يف سنة اثنتني من التاريخ أم سلمة أيب عبيدة معمر بن املثىن قال تزوج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

وامسها هند بنت أيب أمية بن املغرية بن عبد هللا بن عمر بن خمزوم وأول من مات من أزواج النيب صلى هللا عليه وسلم 
 زينب وآخر من مات منهن أم سلمة 

 
عبد هللا احلضرمي ثنا أبو كريب ثنا أبو [ أخربين أبو القاسم احلسن بن حممد السكوين ابلكوفة ثنا حممد بن  6764] 

خالد األمحر حدثين زريق حدثين سلمان قال دخلت على أم سلمة وهي تبكي فقلت ما يبكيك قالت رأيت رسول 
هللا صلى هللا عليه وسلم يف املنام يبكي وعلى رأسه وحليته الرتاب فقلت ما لك اي رسول هللا قال شهدت قتل احلسني 

 آنفا 
 

خربان أبو عبد هللا الصفار ثنا أمحد بن مهران أنبأ عبد هللا بن موسى أنبأ إمساعيل بن نشيط قال مسعت [ أ 6765] 
 شهر بن حوشب قال أتيت أم سلمة أعزيها بقتل احلسني بن علي 

 
بأ بن [ أخربين أبو بكر حممد بن أمحد بن ابلويه ثنا عبد هللا بن أمحد بن حنبل حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أن 6766] 

جريج أخربين حبيب بن أيب اثبت أن عبد احلميد بن عمرو والقاسم بن حممد أخرباه أهنما مسعا أاب بكر بن عبد الرمحن 
بن احلارث بن هشام خيرب أن أم سلمة زوج النيب صلى هللا عليه وسلم أخربته أهنا ملا قدمت املدينة أخربهتم أهنا ابنة أيب 

ا ما أكذب الغرائب حىت أنشأ انس إىل احلج فقيل هلا تكتبني إىل أهلك فكتبت معهم أمية بن املغرية فكذبوها وقالو 
فرجعوا إىل املدينة فصدقوها وازدادوا هلا كرامة قالت أم سلمة فلما وضعت زينب تزوجين رسول هللا صلى هللا عليه 

 وسلم 
 

يب شيبة ثنا حيىي بن عبد احلميد ثنا خالد [ أخربين حممد بن أمحد بن ابلويه العقصي ثنا حممد بن عثمان بن أ 6767] 
وجرير عن عطاء بن السائب قال كنا قعودا مع حمارب بن داثر فقال حدثين بن لسعيد بن زيد أن أم سلمة أوصت أن 

 يصلي عليها سعيد بن زيد خشية أن يصلي عليها مروان بن احلكم 
 

  Fذكر أم حبيبة بنت أيب سفيان 
حممد بن يعقوب ثنا عبد هللا بن أسامة احلليب ثنا حجاج بن أيب منيع عن جده عن [ حدثنا أبو العباس  6768] 

الزهري قال فتزوج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أم حبيبة بنت أيب سفيان وكانت قبله حتت عبيد هللا بن جحش 
فمات وهو نصراين األسدي أسد خزمية فمات عنها أبرض احلبشة وكان خرج هبا من مكة مهاجرا مث افتنت وتنصر 

وأثبت هللا اإلسالم ألم حبيبة واهلجرة مث تنصر زوجها ومات وهو نصراين وأبت أم حبيبة بنت أيب سفيان أن تتنصر 
وأمت هللا تعاىل هلا اإلسالم واهلجرة حىت قدمت املدينة فخطبها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فزوجها إايه عثمان بن 

 أن النيب صلى هللا عليه وسلم كتب إىل النجاشي فزوجها إايه وساق عنه أربعني أوقية عفان قال الزهري وقد زعموا 
 

[ حدثين أبو بكر حممد بن أمحد بن ابلويه رمحه هللا حدثنا إبراهيم بن إسحاق احلريب ثنا مصعب بن عبد  6769] 



قال امسها هند واملشهور رملة وأمها هللا الزبريي قال أم حبيبة بنت أيب سفيان بن حرب امسها رملة بنت أيب سفيان وي
صفية بنت أيب العاص بن أمية ويقال آمنة بنت عبد العزى بن حرابن بن عوف بن عبيد بن عويج بن عدي بن كعب 

 وتوفيت قبل معاوية بسنة 
 

أم [ فحدثين أبو عبد هللا األصبهاين ثنا احلسن بن مصقلة ثنا احلسني بن الفرج ثنا حممد بن عمر قال و  6770] 
حبيبة امسها رملة بنت أيب سفيان بن حرب وأمها صفية بنت أيب العاص بن أمية بن عبد مشس عمة عثمان بن عفان 
تزوجها عبيد هللا بن جحش بن رابب حليف حرب بن أمية فولدت له حبيبة فكنيت هبا وتزوج حبيبة داود بن عروة 

هري عن إمساعيل بن عمرو بن سعد بن العاص قال قالت بن مسعود الثقفي قال بن عمر حدثنا عبد هللا بن عمرو بن ز 
أم حبيبة رأيت يف املنام كأن عبيد هللا بن جحش زوجي أبسوأ صورة وأشوهه ففزعت فقلت تغريت وهللا حاله فإذا هو 
 يقول حني أصبح اي أم حبيبة إين نظرت يف الدين فلم أر دينا خريا من النصرانية وكنت قد دنت هبا مث دخلت يف دين

حممد مث رجعت إىل النصرانية فقلت وهللا ما خري لك وأخربته ابلرؤاي اليت رأيت له فلم حيفل هبا وأكب على اخلمر حىت 
مات فأرى يف النوم كأن آتيا يقول يل اي أم املؤمنني ففزعت وأولتها أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يتزوجين قالت 

برسول النجاشي على ابيب يستأذن فإذا جارية له يقال هلا أبرهة كانت  فما هو إال أن انقضت عديت فما شعرت إال
تقوم على ثيابه ودهنه فدخلت علي فقالت إن امللك يقول لك إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كتب إيل أن 
وكلته أزوجك فقلت بشرك هللا خبري وقالت يقول لك امللك وكلي من يزوجك فأرسلت إىل خالد بن سعيد بن العاص ف

وأعطت أبرهة سوارين من فضة وخدمتني كانتا يف رجليها وخواتيم فضة كانت يف أصابع رجليها سرورا مبا بشرهتا به 
فلما كان العشي أمر النجاشي جعفر بن أيب طالب ومن هناك من املسلمني فحضروا فخطب النجاشي فقال احلمد هلل 

ر احلمد هلل حق محده وأشهد أن ال إله إال هللا وأن حممدا عبده امللك القدوس السالم املؤمن املهيمن العزيز اجلبا
ورسوله وأنه الذي بشر به عيسى بن مرمي صلى هللا عليه وسلم أما بعد فإن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كتب إيل 

أربعمائة دينار مث أن أزوجه أم حبيبة بنت سفيان فأجبت إىل ما دعا إليه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وقد أصدقتها 
سكب الداننري بني يدي القوم فتكلم خالد بن سعيد فقال احلمد هلل أمحده وأستعينه وأستنصره وأشهد أن ال إله إال 
هللا وأشهد أن حممدا عبده ورسوله أرسله ابهلدى ودين احلق ليظهره على الدين كله ولو كره املشركون أما بعد فقد 

 صلى هللا عليه وسلم وزوجته أم حبيبة بنت أيب سفيان فبارك هللا لرسوله ودفع الداننري أجبت إىل ما دعا إليه رسول هللا
إىل خالد بن سعيد فقبضها مث أرادوا أن يقوموا فقال اجلسوا فإن سنة األنبياء عليهم الصالة والسالم إذا تزوجوا أن 

ة فلما وصل إيل املال أرسلت إىل أبرهة اليت يؤكل الطعام على التزويج فدعا بطعام فأكلوا مث تفرقوا قالت أم حبيب
بشرتين فقلت هلا إين كنت أعطيتك ما أعطيتك يومئذ وال مال بيدي وهذه مخسون مثقاال فخذيها فاستعيين هبا 

فأخرجت إيل حقة فيها مجيع ما أعطيتها فردته إيل وقالت عزم علي امللك أن ال أرزأك شيئا وأان اليت أقوم على ثيابه 
د اتبعت دين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأسلمت هلل وقد أمر امللك نساءه أن يبعثن إليك بكل ما ودهنه وق

عندهن من العطر فلما كان الغد جاءتين بعود وورس وعنرب وزابد كثري وقدمت بذلك كله على رسول هللا صلى هللا 
يك أن تقرئي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عليه وسلم وكان يراه علي وعندي فال ينكر مث قالت أبرهة فحاجيت إل

مين السالم وتعلميه أين قد اتبعت دينه قالت مث لطفت يب وكانت هي اليت جهزتين وكانت كلما دخلت علي تقول ال 
تنسي حاجيت إليك قالت فلما قدمنا على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أخربته كيف كانت اخلطبة وما فعلت يب 

 سول هللا صلى هللا عليه وسلم وأقرئته منها السالم فقال وعليها السالم ورمحة هللا وبركاته أبرهة فتبسم ر 



 
[ فأخربين خملد بن جعفر الباقرحي ثنا حممد بن جرير الفقيه ثنا حممد بن عمر ثنا إسحاق بن حممد حدثين  6771] 

عمرو بن أمية الضمري إىل النجاشي خيطب جعفر بن حممد بن علي عن أبيه قال بعث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
عليه أم حبيبة بنت أيب سفيان وكانت حتت عبيد هللا بن جحش فزوجها إايه وأصدقها النجاشي من عنده عن رسول 

هللا صلى هللا عليه وسلم أربعمائة دينار قال أبو جعفر حممد بن جرير فما نرى عبد امللك بن مروان وقت صداق 
 ار إال لذلك النساء أربعمائة دين

 
[ فحدثين أبو بكر بن ابلويه ثنا إبراهيم بن إسحاق احلريب ثنا مصعب بن عبد هللا الزبريي ثنا عبد العزيز  6772] 

بن حممد عن يزيد بن عبد هللا بن اهلاد عن حممد بن إبراهيم عن أيب سلمة بن عبد الرمحن أنه سأل عائشة زوج النيب 
ل هللا صلى هللا عليه وسلم أزواجه قالت كان صداقه ألزواجه اثنيت عشرة أوقية صلى هللا عليه وسلم كم أصدق رسو 

ونصفا فذلك مخسمائة درهم فهذا صداق رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ألزواجه هذا حديث صحيح اإلسناد وعليه 
يف الصنائع إلستعانة النيب العمل وإمنا أصدق النجاشي أم حبيبة أربعمائة دينار إستعماال ألخالق امللوك يف املبالغة 

 صلى هللا عليه وسلم به يف ذلك 
 

[ أخربان أبو عبد هللا األصبهاين ثنا احلسن بن اجلهم ثنا احلسني بن الفرج ثنا حممد بن عمر ثنا عبد الرمحن  6773] 
مع شرحبيل بن  بن عبد العزيز عن الزهري قال جهز النجاشي أم حبيبة إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وبعث هبا

حسنة قال بن عمر وحدثين عبد هللا بن جعفر عن عبد الواحد بن أيب عون قال ملا بلغ أاب سفيان بن حرب نكاح 
النيب صلى هللا عليه وسلم ابنته قال ذاك الفحل ال يقرع أنفه قال بن عمر وحدثين أبو بكر بن عبد هللا بن أيب سربة 

ارث قال مسعت عائشة رضى هللا تعاىل عنها تقول دعتين أم حبيبة زوج النيب عن عبد اجمليد بن سهيل عن عوف بن احل
صلى هللا عليه وسلم عند موهتا فقالت قد كان بيننا ما يكون بني الضرائر فغفر هللا ذلك كله وجتاوز وحللتك من ذلك  

أربع وأربعني يف إمارة كله فقالت عائشة سررتين سرك هللا وأرسلت إىل أم سلمة فقالت هلا مثل ذلك وتوفيت سنة 
 معاوية رضى هللا تعاىل عنهما 

 
  Fذكر زينب بنت جحش 

[ حدثنا أبو بكر حممد بن أمحد بن ابلويه ثنا إبراهيم بن إسحاق احلريب ثنا مصعب بن عبد هللا الزبريي قال   6774] 
سد بن خزمية وأمها أميمة كانت زينب بنت جحش بن رابب بن يعمر بن صربة بن مرة بن كثري بن غنم بن دودان بن أ

بنت عبد املطلب بن هاشم بن عمرو بن عبد مناف وكانت زينب عند زيد بن حارثة ففارقها فتزوجها رسول هللا صلى 
هللا عليه وسلم وفيها نزلت } فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها { قال فكانت تفخر على أزواج النيب صلى هللا 

رسوله وزوجكن آابؤكن وأقاربكن ومحنة بنت جحش هي املستحاضة كانت حتت عبد عليه وسلم تقول زوجين هللا من 
 الرمحن بن عوف وهي أخت زينب بنت جحش 

 
[ فحدثنا بشرح هذه القصص أبو عبد هللا األصبهاين ثنا احلسن بن اجلهم ثنا احلسني بن الفرج ثنا حممد  6775] 

بن جحش حدثين عمر بن عثمان اجلحشي عن أبيه قال بن عمر قال وزينب بنت جحش بن رابب أخت عبد الرمحن 



قدم النيب صلى هللا عليه وسلم املدينة وكانت زينب بنت جحش ممن هاجر مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وكانت 
امرأة مجيلة فخطبها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على زيد بن حارثة فقالت ال أرضاه وكانت أمي قريش قال فإين قد 

ضيته لك فتزوجها زيد احلديث قال بن عمر فحدثين عبد هللا بن عامر األسلمي عن حممد بن حيىي بن حبان قال ر 
جاء رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بيت زيد بن حارثة يطلبه وكان زيد إمنا يقال له زيد بن حممد فرمبا فقده رسول هللا 

زله يطلبه فلم جيده فتقوم إليه زينب فتقول له هنا اي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الساعة فيقول أين زيد فجاء من
فوىل فيويل يهمهم بشيء ال يكاد يفهم عنه إال سبحان هللا العظيم سبحان هللا مصرف القلوب فجاء زيد إىل منزله 

ضت ذلك عليه فأخربته امرأته أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أتى منزله فقال زيد أال قلت له يدخل قالت قد عر 
وأىب قال فسمعته يقول شيئا قالت مسعته حني وىل تكلم بكالم ال أفهمه ومسعته يقول سبحان هللا العظيم سبحان هللا 
مصرف القلوب قال فخرج زيد حىت أتى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال اي رسول هللا بلغين إنك جئت منزيل 

عل زينب أعجبتك فأفارقها فيقول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أمسك فهال دخلت أبيب أنت وأمي اي رسول هللا ل
عليك زوجك فما استطاع زيد إليها سبيال بعد ذلك وأييت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فيخربه فيقول أمسك 

رقها زيد عليك زوجك فيقول اي رسول هللا إذا أفارقها فيقول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم احبس عليك زوجك ففا
واعتزهلا وحلت قال فبينما رسول هللا صلى هللا عليه وسلم جالس يتحدث مع عائشة رضى هللا تعاىل عنها إذ أخذت 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم غيمة مث سري عنه وهو يتبسم وهو يقول من يذهب إىل زينب يبشرها أن هللا عز وجل 
عليه وسلم } وإذ يقول للذي أنعم هللا عليه وأنعمت عليه { القصة كلها زوجنيها من السماء وتال رسول هللا صلى هللا 

قالت عائشة رضى هللا تعاىل عنها فأخذين ما قرب وما بعد ملا كان بلغين من مجاهلا وأخرى هي أعظم األمور وأشرفها 
ة فخرجت سلمى خادم ما صنع هللا هلا زوجها هللا عز وجل من السماء وقالت عائشة هي تفخر علينا هبذا قالت عائش

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم تشتد فحدثتها بذلك فأعطتها أوضاحا هلا قال بن عمر وحدثين أبو بكر بن عبد هللا 
بن أيب سربة عن يزيد بن عبد هللا بن اهلاد عن حممد بن إبراهيم بن احلارث التيمي قال أوصت زينب بنت جحش أن 

عليه وسلم وجيعل عليه نعش وقيل محل عليه أبو بكر الصديق رضى هللا تعاىل  حتمل على سرير رسول هللا صلى هللا
عنه ومر عمر بن اخلطاب رضى هللا تعاىل عنه على حفارين حيفرون قرب زينب يف يوم صائف فقال لو أين ضربت عليهم 

أيب سربة عن أيب فسطاطا وكان أول فسطاط ضرب على قرب ابلبقيع قال بن عمر وحدثين أبو بكر بن عبد هللا بن 
موسى عن حممد بن كعب عن عبد هللا بن أيب سليط قال رأيت أاب أمحد بن جحش حيمل سرير زينب وهو مكفوف 

وهو يبكي وأمسع عمر يقول اي أاب أمحد تنح عن السرير ال يعنتك الناس على سريرها فقال أبو أمحد هذه اليت نلنا هبا  
رضى هللا تعاىل عنه الزم الزم قال وحدثين عمر بن عثمان اجلحشي عن  كل خري وإن هذا يربد حر ما أجد فقال عمر

أبيه قال ما تركت زينب بنت جحش دينارا وال درمها كانت تتصدق بكل ما قدرت عليه وكانت مأوى املساكني 
 وتركت منزهلا فباعوه من الوليد بن عبد امللك حني هدم املسجد خبمسني ألف درهم قال وحدثين عمر بن عثمان

اجلحشي عن أبيه قال سألت أم عكاشة بنت حمصن كم بلغت زينب بنت جحش يوم توفيت فقالت قدمنا املدينة 
للهجرة وهي بنت بضع وثالثني وتوفيت سنة عشرين قال عمر بن عثمان كان أيب يقول توفيت زينب بنت جحش 

 وهي ابنة ثالث ومخسني 
 

خلراساين العدل ببغداد حدثنا إبراهيم بن اهليثم البلدي حدثين [ أخربين عبد هللا بن إسحاق بن إبراهيم ا 6776] 
إبراهيم بن أيب أويس املدين حدثين أيب عن حيىي بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضى هللا تعاىل عنها قالت قال رسول 



إحداان بعد  هللا صلى هللا عليه وسلم ألزواجه أسرعكن حلوقا يب أطولكن يدا قالت عائشة فكنا إذا اجتمعنا يف بيت
وفاة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مند أيدينا يف اجلدار نتطاول فلم نزل نفعل ذلك حىت توفيت زينب بنت جحش 

زوج النيب صلى هللا عليه وسلم وكانت امرأة قصرية ومل تكن أطولنا فعرفنا حينئذ أن النيب صلى هللا عليه وسلم إمنا أراد 
نب امرأة صناعة اليد فكانت تدبغ وخترز وتصدق يف سبيل هللا عز وجل هذا حديث بطول اليد الصدقة قال وكانت زي

 صحيح على شرط مسلم ومل خيرجاه 
 

[ حدثنا علي بن محشاذ العدل وعبد هللا بن احلسني القاضي قاال حدثنا احلارث بن أيب أسامة ثنا علي بن  6777] 
جحش تقول للنيب صلى هللا عليه وسلم أان أعظم نسائك عاصم عن داود بن أيب هند عن عامر قال كانت زينب بنت 

عليك حقا أان خريهن منكحا وألزمهن سرتا وأقرهبن رمحا مث تقول زوجنيك الرمحن عز وجل من فوق عرشه وكان 
جربيل صلى هللا عليه وسلم هو السفري بذلك وأان ابنة عمتك وليس لك من نسائك قريبة غريي قد ذكرت يف أول 

 م زينب بنت جحش أميمة بنت عبد املطلب بن هاشم وهي عمة النيب صلى هللا عليه وسلم الرتمجة أن أ
 

  Fذكر جويرية بنت احلارث أم املؤمنني 
[ أخربان أبو بكر أمحد بن سليمان املوصلي ثنا علي بن حرب املوصلي ثنا سفيان بن عيينة عن بن أيب  6778] 

لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم إن أزواجك يفخرن علي يقلن مل جنيح عن جماهد قال قالت جويرية بنت احلارث 
يتزوجك رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إمنا أنت ملك ميني فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أمل أعظم صداقك أمل 

 أعتق أربعني رقبة من قومك 
 

نا يونس بن بكري عن بن إسحاق عن حممد [ حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن عبد اجلبار ث 6779] 
بن جعفر بن الزبري عن عروة بن الزبري عن عائشة رضى هللا تعاىل عنها قالت ملا أصاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

سبااي بين املصطلق وقعت جويرية بنت احلارث بن أيب ضرار يف السهم لثابت بن قيس بن الشماس فكاتبته على 
أة حلوة مليحة ال يكاد يراها أحد إال أخذت بنفسه قال فأتت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم نفسها وكانت امر 

 تستعني به على كتابتها 
 

[ وحدثنا أبو عبد هللا األصبهاين ثنا احلسن بن اجلهم ثنا احلسني بن الفرج ثنا حممد بن عمر قال وجويرية  6780] 
مالك بن جذمية بن املصطلق من خزاعة تزوجها مسافع بن صفوان  بنت احلارث بن أيب ضرار بن حبيب بن عائذ بن

 فقتل يوم املريسيع 
 

[ فحدثنا يزيد بن عبيد هللا بن قسيط عن أبيه عن حممد بن عبد الرمحن بن ثوابن عن عائشة رضى هللا  6781] 
منه مث قسمه بني الناس تعاىل عنها قالت أصاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سبااي بين املصطلق فأخرج اخلمس 

وأعطى الفارس سهمني والراجل سهما فوقعت جويرية بنت احلارث بن أيب ضرار يف سهم اثبت بن قيس بن مشاس 
األنصاري رضى هللا تعاىل عنه وكانت حتت بن عم هلا يقال له صفوان بن مالك بن جذمية فقتل عنها فكاتبها اثبت بن 

مرأة حلوة ال يكاد يراها أحد إال أخذت بنفسه فبينا النيب صلى هللا عليه قيس على نفسها على تسع أواق وكانت ا



وسلم عندي إذ دخلت جويرية تسأله يف كتابتها فوهللا ما هو إال أن رأيتها حىت كرهت دخوهلا على النيب صلى هللا 
سيد قومه وقد أصابين  عليه وسلم وعرفت أن سريى فيها مثل الذي رأيت فقالت اي رسول هللا أان جويرية بنت احلارث

من األمر ما قد علمت فوقعت يف سهم اثبت بن قيس فكاتبين على تسع أواق يف فكاكي فقال أو خريا من ذلك 
قالت ما هو قال أؤدي عنك كتابتك وأتزوجك قالت نعم اي رسول هللا قال فقد فعلت فخرج اخلرب إىل الناس فقالوا 

قون فأعتقوا من كان يف أيديهم من سيب بين املصطلق فبلغ عتقهم مائة أصهار رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يسرت 
أهل بيت بتزوجه إايها قالت عائشة فال أعلم امرأة كانت أعظم بركة على قومها منها وذلك منصرفة من غزوة 

 عليه وسلم املريسيع قال بن عمر فحدثين عبد هللا بن أيب األبيض موىل جويرية عن أبيه قال سيب رسول هللا صلى هللا
بين املصطلق فوقعت جويرية يف السيب فجاء أبوها فافتداها وأنكحها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بعد وأما حديث 
حممد بن إسحاق فقريب من لفظ الواقدي واملعاين كلها واحدة قال بن عمر وحدثين عبد هللا بن أيب األبيض عن أبيه 

نيب صلى هللا عليه وسلم يف شهر ربيع األول سنة ست ومخسني يف إمارة معاوية قال توفيت جويرية بنت احلارث زوج ال
وصلى عليها مروان بن احلكم وهو يومئذ وايل املدينة قال بن عمر وأخربين حممد بن يزيد عن جدته وكانت موالة 

وسلم وأان ابنة عشرين جويرية بنت احلارث عن جويرية رضى هللا تعاىل عنها قالت تزوجين رسول هللا صلى هللا عليه 
سنة قالت وتوفيت جويرية سنة مخسني وهي يومئذ ابنة مخس وستني سنة وصلى عليها مروان بن احلكم قال بن عمر 

وحدثين حزام بن هشام عن أبيه قال قالت جويرية بنت احلارث رأيت قبل قدوم النيب صلى هللا عليه وسلم بثالث 
وقع يف حجري فكرهت أن أخرب هبا أحدا من الناس حىت قدم رسول هللا  ليال كأن القمر أقبل يسري من يثرب حىت

صلى هللا عليه وسلم فلما سبينا رجوت الرؤاي فلما أعتقين وتزوجين وهللا ما كلمته يف قومي حىت كان املسلمون هم 
 الذين أرسلوهم وما شعرت إال جبارية من بنات عمي ختربين اخلرب فحمدت هللا عز وجل 

 
حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن عبد اجلبار ثنا يونس بن بكري عن بن إسحاق قال [  6782] 

وجويرية بنت احلارث كان امسها برة بنت احلارث بن أيب ضرار بن حبيب بن عائذ بن مالك بن جذمية من خزاعة كانت 
 عند بن عم هلا يقال له مسافع بن صفوان بن ذي الشفر 

 
حممد بن عمرو بن عطاء عن زينب بنت أيب سلمة عن جويرية بنت احلارث أن امسها كان برة [ حدثين  6783] 

 وغريه صلى هللا عليه وسلم فسماها جويرية وكان يكره أن يقال خرج من عند برة صحيح على شرط مسلم ومل خيرجاه 
 

عن إسحاق بن حيىي بن طلحة عن [ حدثنا أبو بكر بن إسحاق أنبأ حممد بن غالب ثنا أبو حذيفة ثنا زهري  6784] 
الزهري عن مالك بن أوس عن عمر رضى هللا تعاىل عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ضرب على جويرية 

 احلجاب وكان يقسم هلا كما يقسم لنسائه هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه 
 

 ثنا أمحد بن مهدي بن رستم ثنا سعيد بن كثري بن [ أخربان أبو عبد هللا حممد بن عبد هللا الزاهد األصبهاين 6785] 
عفري وسعيد بن أيب مرمي وأبو صاحل قالوا ثنا الليث بن سعد عن بن شهاب أن عبيد بن السباق أخربه عن جويرية 

بنت احلارث رضى هللا تعاىل عنها أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم دخل عليها فقال هل من طعام قالت ال وهللا اي 
ول هللا ما عندان طعام إال عظم من شاة أعطيته مواليت من الصدقة فقال قربيها فقد بلغت حملها هذا حديث رس



 صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه 
 

  Fذكر أم املؤمنني صفية بنت حيي 
 الزبريي ثنا [ حدثين أبو بكر حممد بن أمحد بن ابلويه ثنا إبراهيم بن إسحاق احلريب ثنا مصعب بن عبد هللا 6786] 

عبد العزيز بن حممد عن عمرو بن أيب عمرو أنه مسع أنس بن مالك رضى هللا تعاىل عنه يقول ملا افتتح النيب صلى هللا 
عليه وسلم خيرب اصطفى صفية بنت حيي لنفسه فخرج هبا النيب صلى هللا عليه وسلم يردفها وراءه مث قال رأيت 

له حىت تقوم عليها فرتكب فلما بلغ سد الصهباء عرس هبا فصنع حيسا يف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يضع رج
نطع وأمرين فدعوت له من حوله فكانت تلك وليمة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال مصعب وهي صفية بنت 

رائيل حيي بن أخطب بن سعيد بن ثعلبة بن عبيد بن اخلزرج بن أيب حبيب بن النضر بن النحام بن ينحوم من بين إس
 من سبط موسى صلى هللا عليه وسلم وأمها برة بنت السموأل هلكت يف زمن معاوية 

 
[ أخربان عبد هللا بن إسحاق اخلراساين العدل ثنا حيىي بن جعفر بن الزبرقان ثنا عبد الوهاب بن عطاء أنبأ  6787] 

اىل عنه قال ملا دخل رسول هللا صلى هللا خالد احلذاء عن كثري بن زيد عن الوليد بن رابح عن أيب هريرة رضى هللا تع
عليه وسلم بصفية ابت أبو أيوب على ابب النيب صلى هللا عليه وسلم فلما أصبح فرأى رسول هللا صلى هللا عليه 

وسلم كرب ومع أيب أيوب السيف فقال اي رسول هللا كانت جارية حديثة عهد بعرس وكنت قتلت أابها وأخاها وزوجها 
 فضحك رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وقال له خريا هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه  فلم آمنها عليك

 
[ أخربان علي بن عبد الرمحن السبيعي ابلكوفة ثنا أمحد بن حازم الغفاري ثنا أبو نعيم ثنا عيسى بن طهمان  6788] 

يه وسلم على صفية بنت حيي خبزا وحلما قال مسعت أنس بن مالك رضى هللا تعاىل عنه يقول أطعم النيب صلى هللا عل
 هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه 

 
[ حدثنا أبو عبد هللا األصبهاين ثنا احلسن بن اجلهم بن مصقلة ثنا احلسني بن الفرج ثنا حممد بن عمر  6789] 

لنساء الاليت زففن حدثين حممد بن موسى عن عمارة بن املهاجر عن آمنة بنت أيب قيس الغفارية قالت أان إحدى ا
صفية رضى هللا تعاىل عنها إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فسمعتها تقول ما بلغت سبعة عشرا وجهدي أن بلغت 

سبعة عشر سنة ليلة إذ دخلت على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال وتوفيت صفية سنة اثنيت ومخسني يف زمن 
 معاوية وقربت ابلبقيع 

 
ان دعلج بن أمحد السجزي ثنا عبد العزيز بن معاوية البصري ثنا شاذ بن فياض أبو عبيدة ثنا هاشم [ أخرب  6790] 

بن سعيد عن كنانة عن صفية رضى هللا تعاىل عنها قالت دخل علي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأان أبكي فقال اي 
حنن خري منها حنن بنات عم رسول هللا صلى بنت حيي ما يبكيك قلت بلغين أن حفصة وعائشة يناالن مين ويقوالن 

هللا عليه وسلم وأزواجه قال أال قلت كيف تكوانن خريا مين وأيب هارون وعمي موسى وزوجي حممد صلوات هللا 
 وسالمه عليهم 

 



  Fذكر أم املؤمنني ميمونة بنت احلارث 
سن بن علي بن شبيب املعمري ثنا أبو [ حدثين بكري بن أمحد بن سهل الصويف مبكة وكتبه يل خبطه ثنا احل 6791] 

ثور إبراهيم بن خالد الكليب ثنا أبو قطن قال قال يل شعبة قال يل مسعر بن كدام حدثتين زوج رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم ميمونة بنت احلارث بن حزن بن جبري بن اهلرم بن رويبة بن عبد هللا بن هالل بن عامر بن صعصعة وأمها 

 بن زهري بن احلارث بن محاطة بن حارث من محري هند بنت عوف 
 

[ حدثنا أبو عبد هللا األصبهاين ثنا احلسن بن اجلهم ثنا احلسني بن الفرج ثنا حممد بن عمر قال ميمونة  6792] 
بنت احلارث بن محاطة بن حارث وهي خالة عبد هللا بن عباس وأخت أم الفضل بنت احلارث كانت تزوجت يف 

بن عمرو بن عمري الثقفي مث فارقها فخلف عليها أبو رهم بن عبد العزى بن أيب قيس من بين مالك  اجلاهلية مسعود
بن حسل بن عامر بن لؤي فتويف عنها فتزوجها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم زوجها إايه العباس بن عبد املطلب 

ة أميال من مكة وكانت آخر امرأة تزوجها وكان يلي أمرها فبىن هبا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بسرف على عشر 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وذلك سنة سبع يف عمرة القضية قال بن عمر وتوفيت ميمونة رضى هللا تعاىل عنها 
سنة إحدى وستني وهي آخر من مات من أزواج النيب صلى هللا عليه وسلم وكان هلا يوم توفيت مثانون أو إحدى 

  سنها جلدة ومثانون سنة على كرب
 

[ إسرائيل عن حممد بن عبد الرمحن عن كريب عن بن عباس قال كان اسم خاليت ميمونة برة فسماها  6793] 
 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ميمونة صحيح 

 
[ أخربان الشيخ أبو بكر بن إسحاق ثنا حممد بن غالب ثنا عمرو بن مرزوق ثنا شعبة عن عطاء بن أيب  6794] 

عن أيب رافع عن أيب هريرة رضى هللا تعاىل عنه قال كان اسم ميمونة برة فسماها رسول هللا صلى هللا عليه ميمونة 
 وسلم ميمونة 

 
[ أخربين إمساعيل بن حممد بن الفضل بن حممد الشعراين ثنا جدي ثنا إبراهيم بن املنذر احلزامي ثنا حممد  6795] 

خرج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من العام القابل عام احلديبية بن فليح عن موسى بن عقبة عن بن شهاب قال 
معتمرا يف ذي القعدة سنة سبع وهو الشهر الذي صده فيه املشركون عن املسجد احلرام حىت إذا بلغ أيجج بعث 

جعلت جعفر بن أيب طالب رضى هللا تعاىل عنه بني يديه إىل ميمونة بنت احلارث بن حزن العامرية فخطبها عليه ف
أمرها إىل العباس بن عبد املطلب وكانت أختها أم الفضل حتته فزوجها العباس رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فأقام 
النيب صلى هللا عليه وسلم بسرف بعد ذلك حبني حىت قدمت ميمونة فبىن هبا بسرف وقدر هللا تعاىل أن يكون موت 

 ك حبني فتوفيت حيث بىن هبا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ميمونة بنت احلارث رضى هللا تعاىل عنها بعد ذل
 

[ حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن عبد اجلبار ثنا يونس بن بكري عن بن إسحاق حدثين بن  6796] 
ة بنت أيب جنيح عن عطاء وجماهد عن بن عباس رضى هللا تعاىل عنهما أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم تزوج ميمون

احلارث رضى هللا تعاىل عنها وأقام مبكة ثالاث فأاته حويطب بن عبد العزى يف نفر من قريش يف اليوم الثالث فقالوا له 



إنه قد انقضى أجلك فأخرج عنا قال وما عليكم لو تركتموين فأعرست بني أظهركم فصنعت لكم طعاما فحضرمتوه 
يمونة بنت احلارث رضى هللا تعاىل عنها حىت أعرس هبا بسرف هذا قالوا ال حاجة لنا يف طعامك فأخرج عنا فخرج مب

حديث صحيح على شرط مسلم ومل خيرجاه ومما يتعجب من قضاء هللا وقدره أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بين 
 صلى مبيمونة بنت احلارث بسرف وردها إىل املدينة عند منصرفه من عمرة القضاء وبقيت عنده إىل أن خرج رسول هللا

هللا عليه وسلم لفتح مكة وقد أخرجها معه إىل أن فتح الطائف وانصرف راجعا إىل املدينة فماتت ميمونة بسرف يف 
 املوضع الذي بىن هبا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عند تزوجيها 

 
ا وهب بن جرير بن [ حدثنا بصحة ما ذكرته أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق الصغاين ثن 6797] 

حازم ثنا أيب قال مسعت أاب فزارة حيدث عن يزيد بن األصم عن ميمونة رضى هللا تعاىل عنها أن رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم تزوجها حالال وبىن هبا حالال بىن هبا بسرف وماتت بسرف يف الليلة اليت بىن فيها وكانت خاليت فنزلت يف 

ضعناها يف اللحد مال رأسها فأخذت ردائي فجمعته فوضعته عند رأسها فأخذه بن عباس قربها أان وابن عباس فلما و 
فرمى به ووضع عند رأسها كذانة قال وكانت حلقت يف احلج وكان رأسها جممما وبني سرف ومكة اثنا عشر ميال هذا 

ى هللا عليه وسلم حديث صحيح على شرط مسلم ومل خيرجاه وقد انطلق هذا اإلسناد الصحيح أبن رسول هللا صل
 تزوجها حالال فأما أخبار عكرمة عن بن عباس فإهنا انطقة أنه صلى هللا عليه وسلم تزوجها وهو حمرم 

 
[ أخربان أبو بكر بن إسحاق الفقيه وعلي بن محشاذ العدل قاال أنبأ بشر بن موسى ثنا احلميدي ثنا سفيان  6798] 

عباس رضى هللا تعاىل عنهما أن النيب صلى هللا عليه وسلم نكح وهو  عن عمرو بن دينار أخربين أبو الشعثاء عن بن
حمرم قال عمرو قد ذكرته للزهري مث قال اي عمرو من تراها قلت يقولون ميمونة فقال بن شهاب أخربين يزيد بن 

قبية مثل األصم أن النيب صلى هللا عليه وسلم تزوجها وهو حالل فقال عمرو البن شهاب جتعل أعرابيا يبول على ع
 بن عباس فقال بن شهاب هي خالته فقال عمرو هي خالة بن عباس أيضا هذا حديث صحيح على شرط الشيخني 

 
[ أخربان عبد هللا بن احلسني القاضي مبرو ثنا احلارث بن أيب أسامة ثنا كثري بن هشام قال جعفر بن برقان  6799] 

وهي مقبلة من مكة أان وابن لطلحة بن عبيد هللا وهو بن أختها ثنا يزيد بن األصم بن أخت ميمونة قال تلقيت عائشة 
وقد كنا وقعنا يف حائط من حيطان املدينة فأصبنا منه فبلغها ذلك فأقبلت على بن أختها تلومه وتعذله وأقبلت علي 

يمونة ورمي فوعظتين موعظة بليغة مث قالت أما علمت أن هللا تعاىل ساقك حىت جعلك يف أهل بيت نبيه ذهبت وهللا م
برسنك على غاربك أما أهنا كانت من أتقاان هلل عز وجل وأوصلنا للرحم هذا حديث صحيح على شرط مسلم ومل 

 خيرجاه 
 

[ حدثنا أبو عبد هللا األصبهاين ثنا احلسن بن اجلهم ثنا احلسني بن الفرج ثنا حممد بن عمر حدثين إبراهيم  6800] 
د عن أم درة عن ميمونة رضى هللا تعاىل عنها قالت خرج رسول هللا صلى هللا بن حممد موىل خزاعة عن صاحل بن حمم

عليه وسلم ذات ليلة من عندي فأغلقت دونه فجاءه يستفتح فأبيت أن أفتح فقال أقسمت أال فتحت يل فقلت له 
 تذهب إىل أزواجك يف ليليت فقال ما فعلت ولكن وجدت حقنا من بول 

 



د بن صاحل بن هانئ ثنا حيىي بن حممد بن حيىي الشهيد رمحه هللا ثنا عبد هللا بن عبد [ حدثنا أبو جعفر حمم 6801] 
الوهاب احلجيب ثنا عبد العزيز الدراوردي وأخربين إبراهيم بن عقبة عن كريب عن بن عباس رضى هللا تعاىل عنهما قال 

هللا عليه وسلم وأختها أم الفضل بنت قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم األخوات مؤمنات ميمونة زوج النيب صلى 
احلارث وأختها سلمى بنت احلارث امرأة محزة وأمساء بنت عميس أختهن ألمهن هذا حديث صحيح على شرط 

 مسلم ومل خيرجاه 
 

[ حدثنا أبو عبد هللا حممد بن يعقوب الشيباين ثنا حممد بن عبد الوهاب العبدي أنبأ جعفر بن عون أنبأ بن  6802] 
ن عطاء قال حضران مع بن عباس جنازة ميمونة بسرف فقال بن عباس هذه ميمونة إذا رفعتم نعشها فال جريج ع

تزعزعوها وال تزلزلوها فإن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان عنده تسع نسوة كان يقسم لثمان وواحدة مل يكن 
 اه يقسم هلا قال عطاء هي صفية هذا حديث صحيح على شرط الشيخني ومل خيرج

 
[ أخربان عبد هللا بن احلسني القاضي مبرو ثنا احلارث بن أيب أسامة ثنا كثري بن هشام وحدثنا حممد بن  6803] 

يعقوب ثنا حممد بن إسحاق الثقفي ثنا أمحد بن املقدام ثنا زهري بن العالء العبدي ثنا سعيد بن أيب عروبة عن قتادة بن 
ه وسلم ميمونة بنت احلارث بن فروة وهي أخت أم الفضل امرأة العباس بن دعامة قال تزوج رسول هللا صلى هللا علي

عبد املطلب حني اعتمر مبكة ووهبت نفسها للنيب صلى هللا عليه وسلم وفيها نزل وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها 
ه عند فروة بن للنيب إن أراد النيب أن يستنكحها خالصة لك من دون املؤمنني مث صدرت معه إىل املدينة وكانت قبل

 عبد العزى بن أسد من بين متيم بن دودان 
 

 ذكر أم املؤمنني زينب خزمية العامرية 
[ حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أبو أسامة احلليب ثنا حجاج بن أيب منيع عن جده عن الزهري قال  6804] 

بن عامر وكانت قبله عند عبد هللا بن جحش تزوج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم زينب بنت خزمية أحد بين هالل 
 فقتل عنها يوم أحد 

 
[ أخربانه أبو سعيد أمحد بن يعقوب الثقفي ثنا موسى بن هارون ثنا أبو مهام حدثين بن وهب عن يونس  6805] 

عن بن شهاب قال توفيت زينب بنت خزمية بن احلارث بن عبد هللا بن عمرو بن عبد مناف بن هالل بن عامر بن 
عصعة وهي أم املساكني كانت تسمى به يف اجلاهلية توفيت ابملدينة بعد اهلجرة يف حياة رسول هللا صلى هللا عليه ص

 وسلم 
 

[ أخربين أبو احلسني بن يعقوب احلافظ رمحه هللا تعاىل ثنا حممد بن إسحاق الثقفي ثنا أبو األشعث ثنا زهري  6806] 
ادة قال مث تزوج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم زينب بنت خزمية وهي أم بن العالء ثنا سعيد بن أيب عروبة عن قت

املساكني من بين عامر بن صعصعة وكانت قبله عند الطفيل بن احلارث فتوفيت عند النيب صلى هللا عليه وسلم ومل 
 تلبث عنده إال يسريا 

 



 ذكر العالية 
ليب ثنا حجاج بن أيب منيع عن جده عن الزهري قال [ حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أسامة احل 6807] 

 وتزوج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم العالية امرأة من بين بكر بن كالب 
 

[ حدثنا أبو بكر حممد بن أمحد بن ابلويه ثنا احلسن بن علي بن شبيب املعمري ثنا حيىي بن يوسف الرقي  6808] 
الطائي عن زيد بن كعب بن عجرة عن أبيه قال تزوج رسول هللا صلى هللا عليه ثنا أبو معاوية الضرير عن مجيل بن زيد 

وسلم امرأة من بين غفار فلما دخلت عليه ووضعت ثياهبا رأى بكشحها بياضا فقال هلا النيب صلى هللا عليه وسلم 
 ان الغفارية البسي ثيابك واحلقي أبهلك وأمر هلا ابلصداق هذه ليست ابلكالبية إمنا هي أمساء بنت النعم

 
 ذكر أمساء بنت النعمان 

[ حدثنا أبو احلسني بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق ثنا أبو األشعث ثنا زهري بن العالء ثنا سعيد بن أيب  6809] 
عروبة عن قتادة قال مث تزوج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من أهل اليمن أمساء بنت النعمان الغفارية وهي ابنة 

 احلارث بن شراحيل بن النعمان فلما دخل هبا دعاها فقالت تعال أنت فطلقها النعمان بن 
 

 ذكر أم شريك األنصارية من بين النجار 
[ أخربان أبو احلسني بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق ثنا أبو األشعث ثنا زهري بن العالء ثنا سعيد بن أيب  6810] 

عليه وسلم أم شريك األنصارية من بين النجار وقال إين أحب أن عروبة عن قتادة قال وتزوج رسول هللا صلى هللا 
 أتزوج يف األنصار مث قال إين أكره غريهتن فلم يدخل هبا 

 
 ذكر سناء بنت أمساء بن الصلت السلمية 

[ أخربان أبو النضر الفقيه ثنا علي بن عبد العزيز ثنا أبو عبيدة قال وزعم حفص بن النضر السلمي وعبد  6811] 
اهر بن السري السلمي أن النيب صلى هللا عليه وسلم تزوج سناء بنت أمساء بن الصلت السلمية فماتت قبل أن الق

 يدخل هبا 
 

 ذكر الكالبية أو الكندية 
 فقد اختلف يف امسها كما اختلف يف قبيلتها وآخر ذلك مست نفسها الشقية وبذلك عرفت إىل أن ماتت 

بن أمحد بن بطة ثنا احلسن بن اجلهم ثنا احلسني بن الفرج ثنا حممد بن عمر قال  [ حدثنا أبو عبد هللا حممد 6812] 
والكالبية فقد اختلف يف امسها فقال بعضهم هي فاطمة بنت الضحاك بن سفيان الكاليب وقال بعضهم هي عمرة 

عبيد بن أيب بنت زيد بن عبيد بن رواس بن كالب بن عامر وقال بعضهم هي سبأ بنت سفيان بن عوف بن كعب بن 
بكر بن كالب وقال بعضهم هي العالية بنت ظبيان وقال بعضهم ومل تكن إال كالبية واحدة وإمنا اختلف يف امسها 

 وقال بعضهم بل كن مجيعا ولكن لكل واحدة منهن قصة غري قصة صاحبتها 
 

ان أمحد بن جعفر الزاهد [ حدثنا أبو بكر أمحد بن كامل القاضي ثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد ح و أخرب  6813] 



ثنا عبد هللا بن أمحد بن حنبل ثنا أيب ثنا يعقوب ثنا حممد بن عبد هللا بن مسلم عن بن أخي بن شهاب عن عمه عروة 
عن عائشة رضى هللا تعاىل عنها قالت تزوج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الكالبية فلما دخلت عليه ودان منها قالت 

 قال لقد عذت بعظيم احلقي أبهلك إين أعوذ ابهلل منك 
 

[ حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق الصغاين ثنا حممد بن أسد احلرشي ثنا الوليد بن  6814] 
مسلم ثنا األوزاعي قال سألت الزهري أي أزواج النيب صلى هللا عليه وسلم استعاذت منه قال أخربين عروة عن عائشة 

 ن ملا دخلت عليه ودان منها قالت أعوذ ابهلل منك قال لقد عذت بعظيم احلقي أبهلك أن ابنة أيب اجلو 
 

[ أخربان أمحد بن سلمان الفقيه ثنا هالل بن العالء الرقي ثنا أيب ثنا عبيد هللا بن عمرو عن عبد هللا بن  6815] 
شقية اليت سألت رسول هللا صلى هللا حممد بن عقيل قال ونكح رسول هللا صلى هللا عليه وسلم امرأة من كندة وهي ال

 عليه وسلم أن يردها إىل قومها وأن يفارقها ففعل وردها مع رجل من األنصار يقال له أبو أسيد الساعدي 
 

[ حدثنا بشرح هذه القصة أبو عبد هللا األنصاري ثنا احلسن بن اجلهم ثنا احلسني بن الفرج ثنا حممد بن  6816] 
بن عتبة عن عبد الواحد بن أيب عون الدوسي قال قدم النعمان بن أيب جون الكندي وكان عمر ثنا حممد بن يعقوب 

ينزل وبنو أبيه جندا مما يلي الشربة فقدم على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مسلما فقال اي رسول هللا صلى هللا عليه 
ميت وقد رغبت فيك وخطبت إليك وسلم أال أزوجك أمجل أمي يف العرب كانت حتت بن عم هلا فتويف عنها فتأ

فتزوجها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على اثنيت عشرة أوقية ونش فقال اي رسول هللا ال تقصر هبا يف املهر فقال 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ما أصدقت أحدا من نسائي فوق هذا وال أصدق أحدا من بنايت فوق هذا فقال 

سى فقال فابعث اي رسول هللا إىل أهلك من حيملهم إليك فإين خارج مع رسولك النعمان بن أيب جون ففيك األ
فمرسل أهلك معه فبعث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أاب أسيد الساعدي فلما قدما عليها جلست يف بيتها وأذنت 

بو أسيد وذلك بعد أن له أن يدخل فقال أبو أسيد إن نساء رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ال يراهن الرجال قال أ
نزل احلجاب فأرسلت إليه فيسر يل أمري قال حجاب بينك وبني من تكلمني من الرجال إال ذا حمرم منك فقبلت 

فقال أبو أسيد فأقمت ثالثة أايم مث حتملت مع الظعينة على مجل يف حمفة فأقبلت هبا حىت قدمت املدينة فأنزلتها يف 
رحنب هبا وسهلن وخرجن من عندها فذكرن مجاهلا وشاع ذلك ابملدينة وحتدثوا بين ساعدة فدخل عليها نساء احلي ف

بقدومها قال أبو أسيد الساعدي ورجعت إىل النيب صلى هللا عليه وسلم وهو يف بين عمرو بن عوف فأخربته ودخل 
نت تريدين أن حتظي عليها داخل من النساء ملا بلغهن من مجاهلا وكانت من أمجل النساء فقالت إنك من امللوك فإن ك

عند رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فاستعيذي منه فإنك حتظني عنده ويرغب فيك قال بن عمر فحدثين عبد هللا بن 
جعفر عن بن أيب عون قال تزوج النيب صلى هللا عليه وسلم الكندية يف شهر ربيع األول سنة تسع من اهلجرة قال 

هشام بن عروة عن أبيه أن الوليد بن عبد امللك كتب إليه يسأله هل تزوج وحدثين عبد الرمحن بن أيب الزاند عن 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أخت األشعث بن قيس فقال ما تزوجها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قط وال تزوج  

قال وذكر هشام بن حممد  كندية إال أخت بين اجلون فملكها فلما أتى هبا وقدمت املدينة نظر إليها فطلقها ومل ينب هبا
أن بن الغسيل حدثه عن محزة بن أيب أسيد الساعدي عن أبيه وكان بدراي قال تزوج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
أمساء بنت النعمان اجلونية فأرسلين فجئت هبا فقالت حفصة لعائشة أخضبيها أنت وأان أمشطها ففعلتا مث قالت هلا 



عليه وسلم يعجبه من املرأة إذا دخلت عليه أن تقول أعوذ ابهلل منك فلما دخلت عليه إحدامها إن النيب صلى هللا 
وأغلق الباب وأرخى السرت مد يده إليها فقالت أعوذ ابهلل منك فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بكمه على وجهه 

سيد أحلقها أبهلها ومتعها برازقيني يعين  فاسترت به وقال عذت مبعاذ ثالث مرات قال أبو أسيد مث خرج إيل فقال اي أاب أ
كرابسني فكانت تقول ادعوين الشقية قال بن عمر قال هشام بن حممد فحدثين زهري بن معاوية اجلعفي أهنا ماتت  

كمدا قال هشام وحدثين أيب عن أيب صاحل عن بن عباس قال خلف على أمساء بنت املهاجر بن أيب أمية فأراد عمر 
 وهللا ما ضرب علي احلجاب وال مسيت أبم املؤمنني فكف عنها أن يعاقبها فقالت 

 
 ذكر قتيلة بنت قيس أخت األشعث بن قيس 

[ أخربين خملد بن جعفر الباقرحي ثنا حممد بن جرير قال قال أبو عبيدة معمر بن املثىن مث تزوج رسول هللا  6817] 
خت األشعث بن قيس يف سنة عشرة مث اشتكى يف صلى هللا عليه وسلم حني قدم عليه وفد كندة قتيلة بنت قيس أ

النصف من صفر مث قبض يوم اإلثنني ليومني مضيا من شهر ربيع األول ومل تكن قدمت عليه وال دخل هبا ووقت 
بعضهم وقت تزوجيه إايها فزعم أنه تزوجها قبل وفاته بشهر وزعم آخرون أنه تزوجها يف مرضه وزعم آخرون أنه أوصى 

فإن شاءت فاختارت النكاح فزوجها عكرمة بن أيب جهل حبضرموت فبلغ أاب بكر فقال لقد مهمت أن أن خيري قتيلة 
أحرق عليهما فقال عمر بن اخلطاب ما هي من أمهات املؤمنني وال دخل هبا النيب صلى هللا عليه وسلم وال ضرب 

 عليها احلجاب وزعم بعضهم أهنا ارتدت 
 

 وسلم فأوهلن مارية القبطية أم إبراهيم  ذكر سراري رسول هللا صلى هللا عليه
[ حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أبو أسامة احلليب ثنا حجاج بن أيب منيع عن جده عن بن شهاب  6818] 

 الزهري قال واستسر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مارية القبطية فولدت له إبراهيم 
 

ن ابلويه ثنا إبراهيم بن إسحاق احلريب ثنا مصعب بن عبد هللا الزبريي [ حدثين أبو بكر حممد بن أمحد ب 6819] 
قال مث تزوج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مارية بنت مشعون وهي اليت أهداها إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

ى هللا عليه وسلم املقوقس صاحب اإلسكندرية وأهدى معها أختها سريين وخصيا يقال له مابور فوهب رسول هللا صل
سريين حلسان بن اثبت واملقوقس من القبط وهم نصارى وولدت مارية لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم إبراهيم يف ذي 

 احلجة سنة مثان من اهلجرة ومات إبراهيم صلى هللا عليه وسلم ابملدينة وهو بن مثانية عشر شهرا 
 

ببغداد ثنا حممد بن ماهان ثنا عبد الرمحن بن مهدي عن شعبة عن  [ أخربان أمحد بن عثمان بن حيىي البزار 6820] 
عدي بن اثبت عن الرباء بن عازب رضى هللا تعاىل عنه قال ملا تويف إبراهيم بن النيب صلى هللا عليه وسلم قال إن له 

 مرضعا يف اجلنة 
 

اد سجادة حدثين حيىي بن سعيد [ حدثين علي بن محشاذ العدل ثنا أمحد بن علي األابر ثنا احلسن بن مح 6821] 
األموي ثنا أبو معاذ سليمان بن األرقم األنصاري عن الزهري عن عروة عن عائشة رضى هللا تعاىل عنها قالت أهديت 

مارية إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ومعها بن عم هلا قالت فوقع عليها وقعة فاستمرت حامال قالت فعزهلا عند 



أهل اإلفك والزور من حاجته إىل الولد أدعى ولد غريه وكانت أمه قليلة اللنب فابتاعت له ضائنة  بن عمها قالت فقال
لبون فكان يغذى بلبنها فحسن عليه حلمه قالت عائشة رضى هللا تعاىل عنها فدخل به على النيب صلى هللا عليه 

 الشبه قالت فحملين ما حيمل وسلم ذات يوم فقال كيف ترين فقلت من غذي بلحم الضأن حيسن حلمه قال وال
النساء من الغرية أن قلت ما أرى شبها قالت وبلغ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ما يقول الناس فقال لعلي خذ هذا 

السيف فانطلق فاضرب عنق بن عم مارية حيث وجدته قالت فانطلق فإذا هو يف حائط على خنلة خيرتف رطبا قال 
يف استقبلته رعدة قال فسقطت اخلرقة فإذا هو مل خيلق هللا عز وجل له ما للرجال شيء فلما نظر إىل علي ومعه الس

 ممسوح 
 

[ حدثنا أبو عبد هللا األصبهاين ثنا احلسن بن اجلهم ثنا احلسني بن الفرج ثنا حممد بن عمر حدثين موسى  6822] 
عنه ينفق على مارية حىت تويف مث صار عمر بن حممد بن إبراهيم التيمي عن أبيه قال كان أبو بكر رضى هللا تعاىل 

رضى هللا تعاىل عنه ينفق عليها حىت توفيت يف خالفته قال بن عمر وتوفيت مارية أم إبراهيم بن رسول هللا صلى هللا 
 عليه وسلم يف احملرم سنة ست عشرة من اهلجرة فرئي عمر حيضر الناس لشهودها فصلى عليها عمر وقربها ابلبقيع 

 
مسعت أاب العباس حممد بن يعقوب يقول مسعت العباس بن حممد الدوري يقول مسعت حيىي بن معني يذكر  [ 6823] 

حديث اثبت عن أنس رضى هللا تعاىل عنه أن أم إبراهيم كانت تتهم برجل فأمر النيب صلى هللا عليه وسلم يضرب 
 لمة عنقه فنظروا فإذا هو جمبوب قلت ليحىي من حدثك قال عفان عن محاد بن س

 
[ حدثناه علي بن محشاذ العدل ثنا احلسني بن الفضل البجلي وحممد بن غالب الضيب وهشام بن علي  6824] 

السدوسي قالوا ثنا عفان ثنا محاد بن سلمة ثنا اثبت عن أنس رضى هللا تعاىل عنه أن رجال كان يتهم أبم إبراهيم ولد 
هللا عليه وسلم لعلي اذهب فاضرب عنقه فأاته علي رضى هللا  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال رسول هللا صلى

تعاىل عنه فإذا هو يف ركي يتربد فيها فقال له علي أخرج فناوله يده فأخرجه فإذا هو جمبوب ليس له ذكر هذا حديث 
 صحيح على شرط مسلم ومل خيرجاه 

 
ين ثنا عبد هللا بن موسى أنبأ إسرائيل عن حممد [ أخربان أبو عبد هللا األصبهاين ثنا أمحد بن مهران األصبها 6825] 

بن عبد الرمحن بن أيب ليلى عن عطاء عن جابر عن عبد الرمحن بن عوف رضى هللا تعاىل عنه قال أخذ النيب صلى هللا 
عليه وسلم بيدي فانطلقت معه إىل إبراهيم ابنه وهو جيود بنفسه فأخذه النيب صلى هللا عليه وسلم يف حجره حىت 

نفسه قال فوضعه وبكى قال فقلت تبكي اي رسول هللا وأنت تنهي عن البكاء قال إين مل أنه عن البكاء ولكين  خرجت
هنيت عن صوتني أمحقني فاجرين صوت عند نغمة هلو ولعب ومزامري الشيطان وصوت عند مصيبة لطم وجوه وشق 

أن يلحق أوالان أبخراان حلزان عليك حزان جيوب وهذه رمحة ومن ال يرحم ال يرحم ولوال أنه وعد صادق وقول حق و 
 أشد من هذا وإان بك اي إبراهيم حملزونون تبكي العني وحيزن القلب وال نقول ما يسخط الرب 

 
[ أخربان أمحد بن حممد بن إمساعيل بن مهران ثنا أيب ثنا حممد بن مصفى ثنا بقية عن حممد بن زايد عن أيب  6826] 

 أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مشى خلف جنازة ابنه إبراهيم حافيا أمامة رضى هللا تعاىل عنه 



 
[ حدثين أبو بكر حممد بن أمحد بن ابلويه ثنا إبراهيم بن إسحاق احلريب ثنا مصعب بن عبد هللا الزبريي  6827] 

يها أمري املؤمنني عمر قال بلغين أن مارية أم ولد النيب صلى هللا عليه وسلم توفيت ابملدينة سنة سبع عشرة وصلى عل
 بن اخلطاب رضى هللا تعاىل عنه ودفنت ابلبقيع 

 
 ذكر سلمى موالة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

[ حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حبر بن نصر قال قرئ علي بن وهب أخربك عبد الرمحن بن أيب  6828] 
فع عن عبيد هللا بن علي بن أيب رافع عن جدته سلمى موالة رسول املوال عن فائد موىل عبيد هللا بن علي بن أيب را

هللا صلى هللا عليه وسلم وخادمته قالت قلما كان إنسان أييت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فيشكو إليه وجعا إال 
 قال له احتجم وال وجعا يف رجليه إال قال له اخضبهما ابحلناء 

 
  صلى هللا عليه وسلم ذكر ميمونة بنت سعد موالة رسول هللا

[ أخربان أبو عبد هللا الصفار ثنا أمحد بن مهران ثنا عبيد هللا بن موسى أنبأ إسرائيل عن زيد بن جبري عن  6829] 
أيب يزيد الضيب عن ميمونة بنت سعد موالة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قالت سئل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

 الن أجاهد هبما أحب إيل من أن أعتق ولد الزان عن ولد الزان قال نع
 

 ذكر أميمة موالة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
[ حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن عبد اجلبار ثنا يونس بن بكري عن يزيد بن سنان أيب فروة  6830] 

ميمة موالة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قالت  الرهاوي ثنا أبو حيىي الكالعي عن جبري بن نفري قال دخلت على أ
كنت يوما أفرغ على يديه وهو يتوضأ إذ دخل عليه رجل فقال اي رسول هللا إين أريد الرجوع إىل أهلي فأوصين بوصية 

أحفظها فقال ال تشركن ابهلل شيئا وإن قطعت وحرقت ابلنار وال تعصني والديك وإن أمراك أن ختلي من أهلك 
خل وال ترتك صالة متعمد فمن تركها متعمدا برئت منه ذمة هللا عز وجل وذمة رسوله صلى هللا عليه وسلم ودنياك فت

وال تشربن اخلمر فإهنا رأس كل خطيئة وال تزداد يف ختوم فإنك أتيت يوم القيامة وعلى عنقك مقدار سبع أرضني وال 
ومأواه جهنم وبئس املصري وأنفق على أهلك من  تفرن يوم الزحف فإنه من فر يوم الزحف فقد ابء بغضب من هللا

 طولك وال ترفع عصاك عنهم واخفهم يف هللا عز وجل 
 

 ذكر رحيانة موالة النيب صلى هللا عليه وسلم بعد التسري 
[ حدثنا أبو العباس ثنا أبو أسامة احلليب ثنا حجاج بن أيب منيع عن جده عن الزهري قال واستسر رسول  6831] 

  عليه وسلم رحيانة من بين قريظة وحلقت أبهلها هللا صلى هللا
 

[ قال أبو عبيدة معمر بن املثىن وكانت من سراري رسول هللا صلى هللا عليه وسلم رحيانة بنت زيد بن  6832] 
مسعون من بين النضري قال بعضهم من بين قريظة وكانت تكون يف النخل وكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقيل 

أحياان وكان سباها يف شوال سنة أربع قال أبو عبيدة وهن أربع مارية القبطية ورحيانة ومجيلة أصاهبا يف السيب  عندها



فكادت نساؤه خفن أن تغلبهن عليه وكانت له جارية أخرى نفيسة وهبتها له زينب بنت جحش وقد كان هجرها يف 
ع األول الذي قبض فيه رسول هللا صلى هللا عليه شأن صفية بنت حيي ذا احلجة واحملرم وصفر فلما كان شهر ربي

 وسلم رضي عن زينب ودخل عليها فقالت ما أدري ما أجزيك فوهبتها له صلى هللا عليه وسلم 
 

ذكر زينب بنت خدجية رضى هللا تعاىل عنهما وهي أكرب  Eذكر بنات رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بعد فاطمة 
 وسلم بنات رسول هللا صلى هللا عليه 

[ حدثين حممد بن القاسم العتكي ثنا الفضل بن حممد الشعراين ثنا أبو صاحل حدثين الليث عن عقيل عن  6833] 
 بن شهاب قال كان أكرب بنات النيب صلى هللا عليه وسلم زينب بنت خدجية 

 
بن حممد بن سليمان [ أخربين حممد بن يعقوب احلافظ أنبأ حممد بن إسحاق الثقفي قال مسعت عبيد هللا  6834] 

اهلامشي يقول ولدت زينب بنت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سنة ثالثني من مولد النيب صلى هللا عليه وسلم مبكة 
 وماتت سنة مثان من اهلجرة 

 
[ حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن عبد اجلبار ثنا يونس بن بكري عن بن إسحاق حدثين عبد  6835] 
بن أيب بكر بن حممد بن عمرو بن حزم قال حدثت عن زينب بنت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قالت بينما أان  هللا

أجتهز مبكة إىل أيب تبعتين هند بنت عتبة بن ربيعة فقالت اي بنت حممد أمل يبلغين أنك تريدين اللحوق أببيك قالت 
لك حاجة يف متاع مما يرفق بك يف سفرك وتبلغني به إىل  فقلت ما أردت ذلك فقالت أي ابنة عم ال تفعلي إن كانت

أبيك فإن عندي حاجتك قالت زينب وهللا ما أراها قالت ذلك إال لتفعل قالت ولكن خفتها فأنكرت أن أكون أريد 
ذلك فتجهزت فلما فرغت من جهازي قدم محوي كنانة بن الربيع أخو زوجي فقدم يل بعريا فركبته وأخذ قوسه وكنانته 

خرج يب هنارا يقودها وهي يف هودج هلا فتحدث بذلك رجال قريش فخرجوا يف طلبها حىت أدركوها بذي طوى فكان ف
أول من سبق إليها هبار بن األسود بن املطلب بن أسد بن عبد العزى وانفع بن عبد قيس الفهري لقرابة من بين أيب 

ملرأة حامال فيما يزعمون فلما ريعت طرحت ذا بطنها عبيد أبفريقية يروعها هبار ابلرمح وهي يف هودجها وكانت ا
فربك محوها ونثل كنانته مث قال ال يدنو مين رجل إال وضعت فيه سهما فتلكأ الناس عنه وأتى أبو سفيان يف جلة من 

قريش فقال أيها الرجل كف عنا نبلك حىت نكلمك فكف فأقبل أبو سفيان حىت وقف عليه فقال إنك مل تصب 
ة على رؤوس الناس عالنية وقد عرفت مصيبتنا ونكبتنا وما دخل علينا من حممد صلى هللا عليه وسلم خرجت ابملرأ

فيظن الناس وقد أخرج إببنته إليه عالنية على رؤوس الناس من بني أظهران إن ذلك عن ذل أصابتنا عن مصيبتنا اليت  
ولكن أرجع ابملرأة حىت إذا هدأ الصوت كانت وإن ذلك ضعف بنا ووهن ولعمري ما لنا حببسها عن أبيها حاجة 

وحتدث الناس أان قد رددانها فسر هبا سرا فأحلقها أببيها قال ففعل فرجع فأقامت لياليا حىت إذا هدأ الصوت خرج هبا 
ليال حىت سلمها إىل زيد بن حارثة وصاحبه فقدما هبا على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هذا حديث فيه إرسال بني 

 بن أيب بكر وزينب رضى هللا تعاىل عنهم ولواله حلكمت على شرط مسلم وقد روي إبسناد صحيح على شرط عبد هللا
 الشيخني خمتصرا 

 
[ أخربانه أبو احلسني أمحد بن عثمان املقري ببغداد ثنا أبو األحوص حممد بن اهليثم القاضي ثنا سعيد بن  6836] 



ادي وحدثين عمر بن عبد هللا بن عروة عن عروة بن الزبري عن عائشة زوج أيب مرمي أنبأ حيىي بن أيوب ثنا يزيد بن اهل
النيب صلى هللا عليه وسلم أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ملا قدم املدينة خرجت ابنته زينب من مكة مع كنانة أو 

ها وألقت ما يف بطنها بن كنانة فخرجوا يف أثرها فأدركها هبار بن األسود فلم يزل يطعن بعريها برحمه حىت صرع
وأهراقت دما فحملت فاشتجر فيها بنو هاشم وبنو أمية فقال بنو أمية حنن أحق هبا وكانت حتت بن عمهم أيب العاص 
فصارت عند هند بنت عتبة بن ربيعة وكانت تقول هلا هند هذا بسبب أبيك فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لزيد 

زينب قال بلى اي رسول هللا قال فخذ خامتي فأعطها إايه فانطلق زيد وترك بعريه فلم يزل بن حارثة أال تنطلق فتجيئين ب
يتلطف حىت لقي راعيا فقال ملن ترعى قال أليب العاص قال فلمن هذه الغنم قال لزينب بنت حممد فسار معه شيئا مث 

خلامت فانطلق الراعي فأدخل غنمه قال له هل لك أن أعطيك شيئا تعطيها إايه وال تذكره ألحد قال نعم فأعطاه ا
وأعطاها اخلامت فعرفته فقالت من أعطاك هذا قال رجل قالت وأين تركته قال مبكان كذا وكذا قال فسكتت حىت إذا 
جاء الليل خرجت إليه فلما جاءته قال هلا اركيب قالت ال ولكن اركب أنت بني يدي فركب وركبت وراءه حىت أتت 

عليه وسلم يقول هي أفضل بنايت أصيبت يف فبلغ ذلك علي بن احلسني فانطلق إىل عروة  فكان رسول هللا صلى هللا
فقال ما حديث بلغين عنك حتدث به تنتقص به حق فاطمة قال عروة وهللا إين ال أحب أن يل ما بني املشرق واملغرب 

به أبدا هذا حديث صحيح على وإين أنتقص فاطمة رضى هللا تعاىل عنها حقا هو هلا وأما بعد فإن لك أن ال أحدث 
 شرط الشيخني ومل خيرجاه 

 
[ وقد أخربنيه أبو حممد بن زايد العدل ثنا اإلمام أبو بكر حممد بن إسحاق ثنا حممد بن حيىي ثنا بن أيب  6837] 

اثبتة مرمي فساق احلديث قال اإلمام أبو بكر يف آخر هذه اللفظة أفضل بنايت معناه أي من أفضل بنايت ألن األخبار 
صحيحة عن النيب صلى هللا عليه وسلم أن فاطمة عليها السالم سيدة نساء هذه األمة وكذلك اثبت عن النيب صلى 
هللا عليه وسلم أنه قال فاطمة سيدة نساء أهل اجلنة إال مرمي بنت عمران وقد أمليت من هذا اجلنس أن العرب قد 

الكفاية إن شاء هللا عز وجل وقد شفى اإلمام أبو بكر رضى هللا تقول أفضل تريد من أفضل ويف كتيب ما فيه الغنية و 
تعاىل عنه يف بيان هذه اللفظة وال نزيد على ما يقوله إذ هو اإلمام املقدم حقا لكن حتت هذه الكلمة حرف يؤدي إىل 

قبلها وميكن أن  معىن آخر غري ما قاله وهو أن العلم حميط أبن زينب أكرب من فاطمة رضى هللا تعاىل عنها سنا ولدت
 يقال إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أراد بقوله أفضل أي أكرب وأقدم أوالدي وهللا أعلم 

 
[ حدثين أبو عبد هللا األصبهاين ثنا احلسن بن اجلهم ثنا احلسني بن الفرج ثنا حممد بن عمر عن حيىي بن  6838] 

زم قال توفيت زينب بنت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سنة عبد هللا عن أيب قتادة عن عبد هللا بن أيب بكر بن ح
مثان من اهلجرة قال حممد بن عمر وأخربين هشام بن حممد الكليب قال أخربين أيب عن صاحل عن بن عباس رضى هللا 

بيع تعاىل عنهما قال كان أسن ولد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم القاسم مث زينب فتزوج زينب أبو العاص بن الر 
 فولدت له عليا وأمامة وفيها يقول أبو العاص 

 ذكرت زينب ملا أورثت أرمي 
 فقلت سقيا لشخص يسكن احلرما 

 بنت األمني جزاها هللا صاحلة 
 وكل بعل سيثين ابلذي علما 



 
بريي [ فحدثين أبو بكر حممد بن أمحد بن ابلويه ثنا إبراهيم بن إسحاق احلريب ثنا مصعب بن عبد هللا الز  6839] 

قال كانت زينب بنت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أسن بناته وكانت سبب وفاهتا أهنا ملا خرجت من مكة إىل رسول 
هللا صلى هللا عليه وسلم أدركها هبار بن األسود ورجل آخر فدفعها أحدمها فيما قيل فسقطت على صخرة فأسقطت 

 عها حىت ماتت منها محلها إذ كانت حاملة فأهراقت الدم فلم يزل هبا وج
 

[ حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن عبد اجلبار ثنا يونس بن بكري عن بن إسحاق ثنا حيىي بن  6840] 
عباد بن عبد هللا بن الزبري عن أبيه عن عائشة رضى هللا تعاىل عنها قالت ملا بعث أهل مكة يف فداء أساراهم بعثت 

 عليه وسلم يف فداء أيب العاص بقالدة وكانت خدجية أدخلتها هبا على أيب العاص حني زينب بنت رسول هللا صلى هللا
بىن عليها فلما رآها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم رق هلا رقة شديدة وقال إن رأيتم أن تطلقوا هلا أسريها وتردوا 

 عليها الذي هلا هذا حديث صحيح على شرط مسلم ومل خيرجاه 
 

علي بن محشاذ العدل ثنا عبيد بن شريك البزاز ثنا حيىي بن عبد هللا بن بكري ثنا عبد هللا بن  [ حدثين 6841] 
السمح عن عقيل عن بن شهاب عن أنس رضى هللا تعاىل عنه قال أجارت زينب بنت النيب صلى هللا عليه وسلم امرأة 

 وسلم جوارها أيب العاص زوجها أاب العاص بن الربيع فأجاز رسول هللا صلى هللا عليه 
 

[ فحدثناه أبو علي احلافظ أنبأ حممد بن صاعد ثنا عبد هللا بن شبيب ثنا أيوب بن سليمان بن بالل  6842] 
حدثين أبو بكر بن أيب أويس عن سليمان قال قال حيىي بن سعيد وصاحل بن كيسان عن الزهري عن أنس رضى هللا 

قد أجرت أاب العاص فقال النيب صلى هللا عليه وسلم قد أجران من تعاىل عنه قال ملا أسر أبو العاص قالت زينب إين 
 أجرت زينب إنه جيري على املسلمني أدانهم 

 
[ حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ حممد بن عبد هللا بن عبد احلكيم أنبأ بن وهب أنبأ بن هليعة عن  6843] 

يب بكر بن عبد الرمحن عن أم سلمة زوج النيب صلى هللا موسى بن جبري األنصاري عن عراك بن مالك الغفاري عن أ
عليه وسلم أن زينب بنت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أرسل إليها أبو العاص بن الربيع أن خذي يل أماان من أبيك 

 فخرجت فأطلعت رأسها من ابب حجرهتا والنيب صلى هللا عليه وسلم يف الصبح يصلي ابلناس فقالت أيها الناس إين
زينب بنت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وإين قد أجرت أاب العاص فلما فرغ النيب صلى هللا عليه وسلم من الصالة 

 قال أيها الناس إنه ال علم يل هبذا حىت مسعتموه أال وإنه جيري على املسلمني أدانهم 
 

أبو حامت ثنا عبد هللا بن جعفر الرقي ثنا [ حدثنا أبو بكر إمساعيل بن حممد بن إمساعيل الفقيه ابلري ثنا  6844] 
عيسى بن يونس عن األوزاعي ومعمر عن الزهري عن أنس رضى هللا تعاىل عنه قال رأيت على زينب بنت رسول هللا 

 صلى هللا عليه وسلم قميص حرير سرياء هذا حديث صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه 
 

صبهاين ثنا أبو جعفر حممد بن عمر بن حفص ثنا إسحاق بن إبراهيم [ حدثنا أبو عمر أمحد بن احلسن األ 6845] 



بن شاذان ثنا سعيد بن الصلت ثنا األعمش عن أيب سفيان عن أنس بن مالك رضى هللا تعاىل عنه قال توفيت زينب 
ى هللا عليه بنت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فخرج جبنازهتا وخرجنا معه فرأيناه كئيبا حزينا فلما دخل النيب صل

وسلم قربها خرج ملتمع اللون وسألناه عن ذلك فقال إهنا كانت امرأة مسقامة فذكرت شدة املوت وضمة القرب 
 فدعوت هللا أن خيفف عنها 

 
[ حدثنا أبو عبد هللا حممد بن يعقوب الشيباين ثنا إبراهيم بن عبد هللا السعدي ثنا يزيد بن هارون أنبأ حممد  6846] 

ثين داود بن احلصني عن عكرمة عن بن عباس رضى هللا تعاىل عنهما أن النيب صلى هللا عليه وسلم رد بن إسحاق حد
 ابنته زينب على زوجها أيب العاص بعد سنتني بنكاحها األول ومل حيدث صداقا 

 
 ذكر رقية بنت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

البغدادي ثنا أبو عالثة حممد بن عمرو بن خالد ثنا أيب ثنا [ أخربان أبو جعفر حممد بن حممد بن عبد هللا  6847] 
بن هليعة ثنا أبو األسود عن عروة يف تسمية الذين خرجوا يف املرة األوىل إىل هجرة احلبشة قبل خروج جعفر وأصحابه 

 عثمان بن عفان مع امرأته رقية بنت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
 

يم بن حممد بن حيىي يقول مسعت أاب العباس حممد بن إسحاق يقول مسعت عبد [ مسعت أاب إسحاق إبراه 6848] 
هللا بن حممد بن سليمان بن جعفر بن سليمان اهلامشي يقول ولدت رقية بنت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سنة 

 ثالث وثالثني من مولد النيب صلى هللا عليه وسلم 
 

نا احلسن بن اجلهم ثنا احلسني بن الفرج ثنا حممد بن عمر حدثين سليط [ حدثنا أبو عبد هللا األصبهاين ث 6849] 
بن مسلم العامري من بين عامر بن لؤي عن عبد الرمحن بن إسحاق عن أبيه قال وحدثين سعد قال ملا أراد عثمان بن 

رقية معك قال أخال عفان رضى هللا تعاىل عنه اخلروج إىل أرض احلبشة قال له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أخرج ب
واحد منكما يصرب على صاحبه مث أرسل النيب صلى هللا عليه وسلم أمساء بنت أيب بكر رضى هللا تعاىل عنهما فقال 

ائتين خبربمها فرجعت أمساء إىل النيب صلى هللا عليه وسلم وعنده أبو بكر رضى هللا تعاىل عنه فقالت اي رسول هللا 
وأخذ هبا حنو البحر فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اي أاب بكر إهنما ألول من  أخرج محارا موكفا فحملها عليه

 هاجر بعد لوط وإبراهيم عليهما الصالة والسالم 
 

[ حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن عبد اجلبار ثنا يونس بن بكري عن بن إسحاق قال  6850] 
زوجها عثمان رضى هللا تعاىل عنه وولد من رقية غالم يسمى عبد هللا ومات عاشت رقية رضى هللا تعاىل عنها حىت ت

وهو صغري وكان عثمان يكىن بعد ذلك أاب عبد هللا قال بن إسحاق وحدثين بعض أهل العلم أن فتية من احلبشة رأوا 
تلفون إليها رقية بنت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهي هناك مع عثمان وكانت من أحسن البشر وكانوا خي

فيتحريون عجبا من حسنها إىل أن قتلهم هللا يف املعركة ملا سار النجاشي إىل عدوه قال بن إسحاق ويقال إن عبد هللا 
 بن عثمان مات يف مجادى األوىل سنة أربع وهو بن ست سنني 

 



عروة عن أبيه قال خلف [ حدثنا حممد بن صاحل بن هانئ ثنا السري بن خزمية ثنا أبو سلمة أنبأ هشام بن  6851] 
النيب صلى هللا عليه وسلم عثمان وأسامة بن زيد على رقية يف مرضها وخرج إىل بدر وهي وجعة فجاء زيد بن حارثة 

 على العضباء ابلبشارة وقد ماتت رقية رضى هللا تعاىل عنها فسمعنا اهليعة فوهللا ما صدقنا ابلبشارة حىت رأينا األسارى 
 

مد بن صاحل ثنا احلسني بن الفضل ثنا عفان بن مسلم ثنا محاد بن سلمة عن اثبت عن أنس [ وحدثنا حم 6852] 
رضى هللا تعاىل عنه قال ملا ماتت رقية بنت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال النيب صلى هللا عليه وسلم ال يدخل 

 مسلم ومل خيرجاه  القرب رجل قارف أهله الليلة فلم يدخل عثمان القرب هذا حديث صحيح على شرط
 

[ حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن عبد هللا املنادي ثنا يونس بن حممد ثنا فليح عن هالل  6853] 
بن علي بن أسامة عن أنس بن مالك رضى هللا تعاىل عنه قال شهدت دفن بنت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو 

فقال هل منكم رجل مل يقارف الليلة أهله فقال أبو طلحة أان اي رسول هللا قال جالس على القرب ورأيت عينيه تدمعان 
 فانزل يف قربها هذا حديث صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه 

 
[ حدثنا الشيخ أبو بكر بن إسحاق أنبأ علي بن احلسني بن اجلنيد ح و حدثنا حممد بن أمحد بن سعيد  6854] 

ا أبو زرعة الرازي قاال ثنا املعاىف بن سليمان احلراين ثنا حممد بن سلمة عن أيب عبد الرحيم الرازي إمالء يف اجلامع حدثن
عن زيد بن أيب أنيسة عن حممد عبد هللا بن عمرو بن عثمان عن املطلب بن عبد هللا عن أيب هريرة رضى هللا تعاىل عنه 

ان وبيدها مشط فقالت خرج رسول هللا صلى هللا قال دخلت على رقية بنت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم امرأة عثم
عليه وسلم من عندي آنفا رجلت رأسه فقال يل كيف جتدين أاب عبد هللا قلت خبري قال أكرميه فإنه من أشبه أصحايب 

يب خلقا هذا حديث صحيح اإلسناد واهي املنت فإن رقية ماتت سنة ثالث من اهلجرة عند فتح بدر وأبو هريرة إمنا 
 د فتح خيرب وهللا أعلم وقد كتبناه إبسناد آخر أسلم بع

 
[ أخربان احلسن بن حممد بن إسحاق األسفرائين ثنا حممد بن أمحد بن الرباء ثنا عبد املنعم بن إدريس  6855] 

حدثين أيب عن وهب بن منبه عن أيب هريرة رضى هللا تعاىل عنه قال دخلت على رقية بنت رسول هللا صلى هللا عليه 
بيدها مشط فقالت خرج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من عندي آنفا فرجلت رأسه فقال يل كيف جتدين وسلم و 

عثمان قالت فقلت خبري قال أكرميه فإنه من أشبه أصحايب يب خلقا قال احلاكم رمحه هللا تعاىل وال أشك أن أاب هريرة 
ل على رقية رضى هللا تعاىل عنها لكين قد طلبته رمحه هللا تعاىل روى هذا احلديث عن متقدم من الصحابة أنه دخ

 جهدي فلم أجده يف الوقت 
 

[ أخربين أبو بكر بن أيب نصر املزكي واحلسن بن حكيم املروزاين مبرو قاال أنبأ أبو املوجه أنبأ عبدان أنبأ  6856] 
صلى هللا عليه وسلم قسم يوم بدر عبد هللا أخربين يونس بن يزيد قال وقال بن شهاب وبلغنا وهللا أعلم أن رسول هللا 

لعثمان سهمه وكان قد ختلف على امرأته رقية بنت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأصابتها حصبة فجاء زيد بن 
 حارثة بشريا ابلفتح ومعه بدنة وعثمان على قرب رقية رضى هللا تعاىل عنها يدفنها 

 



 ذكر أم كلثوم بنت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
[ حدثين أبو بكر حممد بن أمحد بن ابلويه ثنا إبراهيم بن إسحاق احلريب ثنا مصعب بن عبد هللا الزبريي  6857] 

قال واسم أم كلثوم بنت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أمية زوجها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من عثمان بعد 
سنة مثان وتوفيت وهي عند عثمان يف شعبان سنة تسع  رقية يف شهر ربيع األول ودخلت عليه يف مجادى اآلخرة

 وكانت أم عطية األنصارية اليت هي غسلتها يف نسوة من األنصار 
 

[ حدثنا موسى بن إمساعيل القاضي ثنا أيب ثنا عبد اجلبار بن سعيد املساحقي ثنا سليمان بن بالل عن  6858] 
 عليه وسلم وتزوج عثمان أم كلثوم بنت رسول هللا صلى هللا حيىي بن سعيد قال ماتت رقية بنت رسول هللا صلى هللا

 عليه وسلم هذا حديث صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه 
 

[ حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن عبيد هللا املنادي ثنا داود بن حمرب ثنا حشرج بن فرقد  6859] 
ىل عنه قال ملا ماتت رقية بنت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مر عن اثبت البناين عن أنس بن مالك رضى هللا تعا

عمر بعثمان وقال هل لك يف حفصة بنت عمر فلم يرد عليه شيئا فأتى عمر النيب صلى هللا عليه وسلم فأخربه فقال 
ل هللا صلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لعل هللا تعاىل اي عمر أن أيتيك بصهر هو خري لك من عثمان فتزوج رسو 

هللا عليه وسلم اببنة عمر وزوج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أم كلثوم من عثمان وقد كان قبل ذلك خطبها أبو بكر 
وخطبها عمر رضى هللا تعاىل عنهما فلم يزوجها فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خري الشفيع لعثمان ما أان أزوج 

 بنايت ولكن هللا تعاىل يزوجهن 
 

[ أخربين احلسني بن احلسن بن أيوب ثنا أبو حامت الرازي ثنا عبد هللا بن صاحل املصري ثنا بن هليعة حدثين  6860] 
عقيل بن خالد عن بن شهاب الزهري عن سعيد بن املسيب عن أيب هريرة رضى هللا تعاىل عنه أن رسول هللا صلى هللا 

شأنك اي عثمان قال أبيب أنت اي رسول هللا وأمي هل دخل على عليه وسلم لقي عثمان بن عفان وهو مغموم فقال ما 
أحد من الناس ما دخل علي توفيت بنت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم رمحها هللا وانقطع الصهر فيما بيين وبينك 

أيمرين عن إىل آخر األبد فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أتقول ذلك اي عثمان وهذا جربيل صلى هللا عليه وسلم 
أمر هللا عز وجل أن أزوجك أختها أم كلثوم على مثل صداقها وعلى مثل عدهتا فزوجه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

 إايها 
 

[ حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أبو عتبة ثنا بقية عن الزبيدي عن الزهري ح و أخربان أبو عبد هللا  6861] 
ا حجاج بن أيب منيع عن جده عن الزهري قال عبيد هللا بن أيب زايد سألت الزهري عن الصفار ثنا أمحد بن مهدي ثن

احلرير هل تلبسه النساء أم ال فزعم أن أنس بن مالك رضى هللا تعاىل عنه حدثه أنه رأى على أم كلثوم بنت رسول هللا 
اللفظ إمنا أخرجاه من حديث بن  صلى هللا عليه وسلم ثوب حرير سرياء هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه هبذا

 جرير ويونس بن يزيد عن الزهري خمتصرا 
 

[ حدثنا أبو العباس إمساعيل بن عبد هللا بن حممد بن ميكال ثنا عبد هللا بن أمحد بن موسى احلافظ عبدان  6862] 



بن عبد هللا عن أبيه عن بن  ثنا أيوب بن حممد الوزان ثنا الوليد بن الوليد ثنا عبد الرمحن بن اثبت بن ثوابن عن بكر
عباس رضى هللا تعاىل عنهما عن أم كلثوم بنت النيب صلى هللا عليه وسلم أهنا قالت اي رسول هللا زوجي خري أو زوج 

فاطمة قالت فسكت النيب صلى هللا عليه وسلم مث قال زوجك ممن حيب هللا ورسوله وحيبه هللا ورسوله فولت فقال هلا 
قلت زوجي ممن حيب هللا ورسوله وحيبه هللا ورسوله قال نعم وأزيدك دخلت اجلنة فرأيت منزله ومل هلمي ماذا قلت قال 

 أر أحدا من أصحايب يعلوه يف منزله 
 

 ذكر بنات عبد املطلب عمات رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
م رضى هللا تعاىل عنهم رضى وبنات عمه وأقاربه فمنهن عمته صفية بنت عبد املطلب أخت محزة وأم الزبري بن العوا

 هللا تعاىل عنهم أمجعني 
[ أخربان أبو جعفر البغدادي ثنا أبو عالثة حممد بن عمرو بن خالد ثنا أيب ثنا بن هليعة ثنا أبو األسود عن  6863] 

سلم هلا عروة بن الزبري قال مل يدرك أحد من بنات عبد املطلب اإلسالم إال صفية قال وأسهم النيب صلى هللا عليه و 
 سهمني وكانت أخت محزة بن عبد املطلب ألبيه وأمه 

 
[ حدثين حممد بن مظفر احلافظ أنبأ أبو سفيان حممد بن عبد الرمحن بن معاوية العتيب مبصر أخربين أيب ثنا  6864] 

بنت  سعيد بن كثري بن عفري قال توفيت صفية بنت عبد املطلب أم الزبري بن العوام سنة عشرين وهي يوم توفيت
 ثالث وسبعني وصلى عليها عمر بن اخلطاب ودفنها ابلبقيع 

 
[ حدثنا أبو عبد هللا األصفهاين ثنا احلسن بن اجلهم ثنا احلسني بن الفرج ثنا حممد بن عمر قال وصفية  6865] 

طلب بنت عبد املطلب بن هاشم وأمها هالة بنت وهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كالب وهي أخت محزة بن عبد امل
ألمه كان تزوجها يف اجلاهلية احلارث بن حرب بن أمية بن عبد مشس فولدت له صفيا مث خلف عليها العوام بن خويلد 

بن أسيد فولدت له الزبري والسائب وعبد الكعبة وأسلمت وابيعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهاجرت إىل 
 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  املدينة وعاشت بعده إىل خالفة عمر بن اخلطاب وروت عن

 
[ أخربان أبو جعفر أمحد بن عبيد بن إبراهيم بن حممد بن عبيد بن عبد امللك األسدي احلافظ هبمدان ثنا  6866] 

إبراهيم بن احلسني بن ديزيل ثنا إسحاق بن إبراهيم الفروي حدثتنا أم فروة بنت جعفر بن الزبري عن أبيها عن جدها 
فية بنت عبد املطلب أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ملا خرج إىل اخلندق جعل نساءه يف أطم الزبري عن أمه ص

يقال له فارع وجعل معهن حسان بن اثبت فجاء اليهود إىل األطم يلتمسون غرة نساء النيب صلى هللا عليه وسلم 
ما كان ذلك يف ولو كان ذلك يف لكنت مع فرتقى إنسان من األطم علينا فقلت له اي حسان قم إليه فاقتله فقال وهللا 

النيب صلى هللا عليه وسلم فقلت له اربط هذا السيف على ذراعي فربطه فقمت إليه فضربت رأسه حىت قطعته فقلت 
له خذ أبذنيه فارم به عليهم فقال وهللا ما ذلك يف فأخذت برأسه فرميت به عليهم فتضعضعوا وهم يقولون قد علمنا 

ليرتك أهله خلوفا ليس معهن أحد قالت وكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا اشتد على  أن حممدا مل يكن
املشركني شد حسان مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو معنا يف احلصن فإذا رجع رجع وراءه كما يرجع رسول هللا 

قبل ذلك أبايم وهو يرجتز مهال قليال صلى هللا عليه وسلم وهو مث فمر بنا سعد بن معاذ وقد أخذ صفرة وهو بعرس 



يلحق اهليجا مجل ال أبس ابملوت إذا حل األجل قالت عائشة رضى هللا تعاىل عنها فما رأيت رجال أمجل منه يف ذلك 
 اليوم هذا حديث كبري غريب هبذا اإلسناد وقد روي إبسناد صحيح 

 
اجلبار ثنا يونس بن بكري عن هشام بن عروة عن [ حدثناه أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن عبد  6867] 

أبيه عن صفية بنت عبد املطلب قال عروة ومسعتها تقول أان أول امرأة قتلت رجال كنت يف فارع حصن حسان بن 
اثبت وكان حسان معنا يف النساء والصبيان حني خندق النيب صلى هللا عليه وسلم قالت صفية فمر بنا رجل من يهود 

حلصن فقلت حلسان إن هذا اليهودي ابحلصن كما ترى وال آمنه أن يدل على عوراتنا وقد شغل عنا فجعل يطيف اب
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأصحابه فقم إليه فاقتله فقال يغفر هللا لك اي بنت عبد املطلب وهللا لقد عرفت ما 

خذت عمودا من احلصن مث نزلت من أان بصاحب هذا قالت صفية فلما قال ذلك ومل أر عنده شيئا احتجزت وأ
احلصن إليه فضربته ابلعمود حىت قتلته مث رجعت إىل احلصن فقلت اي حسان انزل فاستلبه فإنه مل مينعين أن أسلبه إال 

 أنه رجل فقال ما يل بسلبه من حاجة هذا حديث صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه 
 

 هللا عليه وسلم ذكر أروى بنت عبد املطلب عمة رسول هللا صلى 
 ومل أجد إسالمها إال يف كتاب أيب عبد هللا الواقدي 

[ كما حدثناه حممد بن أمحد بن بطة ثنا احلسن بن اجلهم ثنا احلسني بن الفرج ثنا حممد بن عمر حدثين  6868] 
 تنكر صالة سلمة بن خبت عن عمرية بنت عبيد هللا بن كعب عن أم درة عن برة بنت أيب جترأة قالت كانت قريش ال

الضحى إمنا تنكر الوقت وكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا جاء وقت العصر تفرقوا إىل الشعاب فصلوا فرادى 
ومثىن فمشى طليب بن عمري وحاطب بن عبد مشس يصلون بشعب أجناد بعضهم ينظر إىل البعض إذ هجم عليهم 

جارة ساعة حىت خرجا وانصرفا ومها يشتدان وأتيا أاب جهل وأاب بن األصيدي وابن القبطية وكاان فاحشني فرموهم ابحل
هلب وعقبة بن أيب معيط فذكروا هلم اخلرب فانطلقوا هلم يف الصبح وكانوا خيرجون يف غلس الصبح فيتوضأون ويصلون 

ظهر فبينما هم يف شعب إذ هجم عليهم أبو جهل وعقبة وأبو هلب وعدة من سفهائهم فبطشوا هبم فنالوا منهم وأ
أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اإلسالم وتكلموا به واندوهم وذبوا عن أنفسهم وتعمد طليب بن عمري إىل 
أيب جهل فضربه فشجه فأخذوه وأوثقوه فقام دونه أبو هلب حىت حله وكان بن أخيه فقيل ألروى بنت عبد املطلب 

انت أروى قد أسلمت فقالت خري أايم طليب يوم يذب أال ترين إىل ابنك طليب قد اتبع حممدا وصار عرضا له وك
عن بن خاله وقد جاء ابحلق من عند هللا تعاىل فقالوا وقد اتبعت حممدا قالت نعم فخرج بعضهم إىل أيب هلب فأخربه 
فأقبل حىت دخل عليها فقال عجبا لك وإلتباعك حممدا وتركت دين عبد املطلب قالت قد كان ذلك فقم دون بن 

ده وامنعه فإن ظهر أمره فأنت ابخليار إن شئت أن تدخل معه أو تكون على دينك وإن مل تكن كنت قد أخيك فاعض
 أعذرت بن أخيك قال ولنا طاقة ابلعرب قاطبة مث يقولون إنه جاء بدين حمدث قال مث انصرف أبو هلب 

 
يه وسلم وأخت علي صلوات هللا ذكر أم هانئ فاختة بنت أيب طالب بن عبد املطلب ابنة عم رسول هللا صلى هللا عل

 على حممد وآله 
[ أخربين حممد بن املؤمل بن احلسن ثنا الفضل بن حممد ثنا أمحد بن حنبل قال أم هانئ بنت أيب طالب  6869] 

امسها هند وأمها فاطمة بنت أسد بن هاشم هكذا ذكر اإلمام أبو عبد هللا رضى هللا تعاىل عنه اسم أم هانئ وقد 



 بار أبن امسها فاختة تواترت األخ
 

[ أخربانه أبو العباس حممد بن أمحد احملبويب ثنا سعيد بن مسعود ثنا يزيد بن هارون أنبأ بن أيب ذئب ح و  6870] 
أخربان احلسن بن يعقوب العدل ثنا حيىي بن أيب طالب ثنا أبو داود الطيالسي ثنا بن أيب ذئب عن سعيد املقربي عن 

هانئ ابنة أيب طالب رضى هللا تعاىل عنها قالت رأيت النيب صلى هللا عليه وسلم قد صلى  أيب مرة عن فاختة وهي أم
 الصبح يوم الفتح يف ثوب واحد قد خالف بني طرفيه مثان ركعات 

 
[ حدثنا أبو عبد هللا األصبهاين ثنا احلسن بن اجلهم ثنا احلسني بن الفرج ثنا حممد بن عمر قال وفيما ذكر  6871] 

هللا صلى هللا عليه وسلم خطب إىل عمه أيب طالب أم هانئ قبل أن يوحى إليه وخطبها معه هبرية بن أيب أن رسول 
وهب فزوجها هبرية فقال له النيب صلى هللا عليه وسلم اي عمر زوجت هبرية وتركتين فقال اي بن أخي أان صاهرت 

برية فخطبها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إىل إليهم والكرمي يكافئ الكرمي مث أسلمت ففرق اإلسالم بينها وبني ه
 نفسها فقالت وهللا إين كنت ألحبك يف اجلاهلية فكيف يف اإلسالم لكين امرأة مصبية فأكره أن يؤذوك احلديث 

 
[ أخربان أبو العباس احملبويب ثنا سعيد بن مسعود ثنا عبيد هللا بن موسى عن إسرائيل عن الشعيب عن أيب  6872] 

ن أم هانئ رضى هللا تعاىل عنها قالت خطبين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فاعتذرت إليه فعذرين مث أنزل هللا صاحل ع
عز وجل } اي أيها النيب إان أحللنا لك أزواجك الاليت آتيت أجورهن { إىل قوله } الاليت هاجرن معك { قالت فلم 

 أحل له ألين مل أهاجر معه كنت من الطلقاء 
 

[ حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب وأبو الفضل بن يعقوب العدل قاال ثنا حيىي بن أيب طالب ثنا عبد  6873] 
الوهاب بن عطاء أنبأ سعيد بن أيب عروبة عن أيوب بن صفوان عن عبد هللا بن احلارث أن بن عباس كان ال يصلي 

نا به فقالت أم هانئ دخل رسول هللا صلى الضحى حىت أدخلناه على أم هانئ فقلت هلا أخربي بن عباس مبا أخربتي
هللا عليه وسلم يف بييت فصلى صالة الضحى مثان ركعات فخرج بن عباس وهو يقول لقد قرأت ما بني اللوحني فما 

عرفت صالة اإلشراق إال الساعة يسبحن ابلعشي واإلشراق مث قال بن عباس هذه صالة اإلشراق وقد روى عبد هللا 
 حديثا آخر  بن عباس عن أم هانئ

 
[ حدثناه أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ حممد بن عبد هللا بن عبد احلكم أنبأ بن وهب أخربين عياض بن  6874] 

عبد هللا عن خمرمة بن سليمان عن كريب موىل بن عباس عن عبد هللا بن عباس أن أم هانئ بنت أيب طالب حدثته أهنا 
ه قاتل من أجرت فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قد أجران من أجرت قالت اي رسول هللا يزعم بن أمي علي أن

 حديث اثلث لعبد هللا بن عباس عن أم هانئ 
 

[ حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا العباس بن حممد الدوري ثنا احلسن بن بشر اهلمداين ثنا سعدان  6875] 
هانئ بنت أيب طالب رضى هللا تعاىل عنها قالت قال يل رسول  بن الوليد بياع السابري عن عطاء عن بن عباس عن أم

هللا صلى هللا عليه وسلم هل عندك طعام آكله وكان جائعا فقلت إن عندي لكسر ايبسة وإين ألستحيي أن أقرهبا 



إليك فقال هلميها فكسرهتا ونثرت عليها امللح فقال هل من أدام فقالت اي رسول هللا ما عندي إال شيء من خل 
قال هلميه فلما جئته به صبه على طعامه فأكل منه مث محد هللا تعاىل مث قال نعم األدام اخلل اي أم هانئ ال يقفر بيت 

 فيه خل وقد روى عبد هللا بن عمر بن اخلطاب رضى هللا تعاىل عنهما عن أم هانئ 
 

اجلنيد ثنا املعاىف بن سليمان ثنا [ أخربين حممد بن عيسى الرازي التاجر ببغداد ثنا علي بن احلسني بن  6876] 
حكيم بن انفع عن موسى بن عقبة عن انفع عن بن عمر رضى هللا تعاىل عنهما قال دخل رسول هللا صلى هللا عليه 

 وسلم على أم هانئ وقربة معلقة فشرب قائما وقد روي حديث لولد أم هانئ عن آابئهم عنها 
 

افظ األسدي هبمدان ثنا إبراهيم بن احلسني بن أيب مصعب وحممد بن [ أخربين أبو جعفر أمحد بن عبيد احل 6877] 
عبد هللا بن رواد قاال ثنا عثمان بن عبد هللا بن أيب عتيق حدثين سعيد بن عمرو بن جعدة بن هبرية عن أبيه عن جده 

ن هللا تعاىل فضل جعدة بن هبرية قال مسعت أمي أم هانئ بنت أيب طالب قالت قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إ
قريشا بسبع خصال مل يعطها أحدا قبلهم وال يعطيها أحدا بعدهم فيهم النبوة وفيهم احلجابة وفيهم السقاية ونصرهم 

على الفيل وهم ال يعبدون إال هللا وعبدوا هللا عشر سنني مل يعبده غريهم ونزلت فيهم سورة مل يشرك فيها غريهم 
 جعدة بن هبرية عن جدته أم هانئ  إليالف قريش وقد روي عن حيىي بن

 
[ حدثنا أبو عبد هللا حممد بن عبد هللا بن دينار الزاهد العدل ثنا أمحد بن حممد بن نصر ثنا بن نعيم ثنا  6878] 

مسعر عن أيب العالء العبدي وهو هالل بن خباب عن حيىي بن جعدة بن هبرية عن جدته أم هانئ قالت إن كنت 
  صلى هللا عليه وسلم يف الليل وأان على عريش أهلي ألمسع قراءة رسول هللا

 
 ومن نساء بنات عبد املطلب بن هاشم بن عبد مناف أروى بنت عبد املطلب 

  Fوهي إحدى عمات رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
احلسني بن [ حدثنا أبو عبد هللا حممد بن أمحد األصبهاين ثنا احلسن بن اجلهم بن مصقلة األصبهاين ثنا  6879] 

الفرج ثنا حممد بن عمر قال كانت أروى بنت عبد املطلب قد أسلمت فحدثين سلمة بن خبت عن عمرية بنت عبيد 
هللا بن كعب عن أم درة عن برة بنت أيب جترأة قالت كانت قريش ال تنكر أن تصلي الضحى إمنا تنكر الوقت قلت 

م هذا حديث رواه املدنيون هبذا اإلسناد والواقدي مقدم يف هذا احلديث كما مر ذكره فال نعيدها هنا فتأمل قال احلاك
 العلم قد حكم به وقد أنكر هشام بن عروة أن يكون قد أسلم من بنات عبد املطلب غري صفية أم الزبري وهللا أعلم 

 
 ومن نساء قريش الاليت روين عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

 وائل بن عمرو بن شيبان بن حمارب بن فهر فاطمة بنت قيس بن وهب بن ثعلبة بن 
[ حدثين بصحة هذا النسب أبو بكر حممد بن أمحد بن ابلويه ثنا إبراهيم بن إسحاق احلريب ثنا مصعب بن  6880] 

 عبد هللا الزبريي 
 

أيب [ حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ حممد بن عبد هللا بن عبد احلكم أنبأ بن وهب أخربين بن  6881] 



الزاند عن هشام بن عروة عن أبيه قال دخلت على مروان بن احلكم فقلت له إن امرأة من أهلك طلقت فمررت 
عليها وهي تنتقل فعبت ذلك عليها فقالوا أمرتنا فاطمة بنت قيس وأخربتنا أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أمرها 

أجل هي أمرهتن بذلك قال عروة فقلت أما وهللا لقد عابت  أن تنتقل حني طلقها زوجها إىل بن أم مكتوم فقال مروان
ذلك عائشة أشد العيب وقالت إن فاطمة كانت مع زوجها يف مكان وحش فخيف على انحيتها ولذلك أرخص هلا 

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وسلم هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه هبذه السياقة 
 

الصنعاين مبكة ثنا إسحاق بن إبراهيم أنبأ عبد الرزاق عن بن جريج أنبأ عطاء [ أخربين حممد بن علي  6882] 
أخربين عبد الرمحن بن عاصم بن اثبت أن فاطمة بنت قيس أخت الضحاك بن قيس أخربته وكانت عند رجل من بين 

ن فاستأمرت النيب خمزوم وذكر احلديث بطوله وقال يف آخره فلما انقضت عدهتا خطبها أبو جهم ومعاوية بن أيب سفيا
صلى هللا عليه وسلم فقال أما معاوية فصعلوك ال مال له وأما أبو جهم فإين أخاف عليك شقاشقه فأمرين أبسامة بن 

 زيد فتزوجت أسامة بن زيد وقد روى جابر بن عبد هللا عن فاطمة بنت قيس 
 

حنبل وحممد بن عبدوس بن كامل قاال ثنا  [ حدثنا إمساعيل بن علي اخلطيب ببغداد ثنا عبد هللا بن أمحد بن 6883] 
وهب بن بقية الواسطي ثنا جعفر بن سليمان الضيب عن بن جريج عن أيب الزبري عن جابر عن فاطمة بنت قيس 

قالت سألت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن املستحاضة فقال تقعد أايم إقرائها مث تغتسل وتصلي عند طهرها وقد 
 رضى هللا تعاىل عنهما عن فاطمة بنت قيس أما حديث أم سلمة روت عائشة وأم سلمة 

 
[ فحدثناه أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق الصغاين ثنا سريج بن النعمان ثنا عبد هللا بن  6884] 

بنت عمر عن سامل أيب النضر عن أيب سلمة بن عبد الرمحن عن أم سلمة رضى هللا تعاىل عنها قالت جاءت فاطمة 
قيس إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقالت إين استحاض قال ليس ذاك ابحليض إمنا هو عرق لتقعد أايم إقرائها 

 مث تغتسل مث تستثفر بثوب وتصلي وأما حديث عائشة 
 

عبد [ فأخربانه أمحد بن يعقوب الثقفي ثنا أبو جعفر أمحد بن سليمان التسرتي ثنا أبو عبد هللا حممد بن  6885] 
هللا بن بزيع ثنا محاد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضى هللا تعاىل عنها أن فاطمة بنت قيس استفتت 

النيب صلى هللا عليه وسلم فقالت إين أستحاض فال أطهر أفأدع الصالة قال إمنا ذلك عرق ليس ابحليض وغسل 
 واحد أمت من الوضوء 

 
  Fشية ذكر الشفاء بنت عبد هللا القر 

[ حدثين أبو بكر حممد بن أمحد بن ابلويه ثنا إبراهيم بن إسحاق احلريب ثنا مصعب بن عبد هللا الزبريي  6886] 
قال ومن نساء قريش الاليت صحنب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الشفاء بنت عبد هللا وهي أم سليمان بن أيب 

  حثمة القرشي وجدة أيب بكر بن سليمان بن أيب حثمة
 

[ حدثنا أبو عبد هللا األصبهاين ثنا احلسن بن اجلهم ثنا احلسني بن الفرج ثنا حممد بن عمر قال والشفاء  6887] 



 بنت عبد هللا أسلمت قبل الفتح وابيعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
 

راهيم بن سعد ثنا أيب [ حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا العباس بن حممد الدوري ثنا يعقوب بن إب 6888] 
عن صاحل بن كيسان ثنا إمساعيل بن حممد بن سعد أن أاب بكر بن سليمان بن أيب حثمة القرشي حدثه أن رجال من 

األنصار منلة خرجت به فدل أن الشفاء بنت عبد هللا ترقي من النملة فجاءها فسأهلا أن ترقيه فقالت وهللا ما رقيت 
سول هللا صلى هللا عليه وسلم فأخربه ابلذي قالت الشفاء فدعا رسول هللا صلى منذ أسلمت فذهب األنصاري إىل ر 

هللا عليه وسلم الشفاء فقال اعرضي علي فأعرضتها عليه فقال ارقيه وعلميها حفصة كما علمتيها الكتاب هذا 
 حديث صحيح على شرط الشيخني وقد مسعه أبو بكر بن سليمان من جدته 

 
عبد هللا حممد بن يعقوب الشيباين ثنا حامد بن أيب حامد املقري ثنا إسحاق بن سليمان  [ كما حدثناه أبو 6889] 

الرازي ثنا اجلراح بن الضحاك الكندي عن كريب بن سليمان الكندي قال أخذ بيدي علي بن احلسني بن علي رضى 
وهو يصلي قريبا منه حىت فرغ  هللا تعاىل عنهم حىت انطلق يب إىل رجل من قريش أحد بين زهرة يقال له بن أيب حثمة

بن أيب حثمة من صالته مث أقبل علينا بوجهه فقال له علي بن احلسني احلديث الذي ذكرت عن أمك يف شأن الرقية 
فقال نعم حدثتين أمي أهنا كانت ترقي برقية يف اجلاهلية فلما أن جاء اإلسالم قالت ال أرقي حىت أستأمر رسول هللا 

 قال هلا النيب صلى هللا عليه وسلم إرقي ما مل يكن شرك ابهلل عز وجل صلى هللا عليه وسلم ف
 

[ حدثنا ابحلديث على وجهه أبو عمرو حممد بن جعفر بن حممد بن مطر الزاهد العدل إمالء سنة سبع  6890] 
عثمان بن عمر  وثالثني وثالث مائة حدثنا حممود بن حممد الواسطي ثنا إبراهيم بن عبد هللا أبو إسحاق اهلروي حدثين

بن عثمان بن سليمان بن أيب حثمة القرشي العدوي حدثين أيب عن جدي عثمان بن سليمان عن أبيه عن أمه الشفاء 
بنت عبد هللا أهنا كانت ترقي برقى يف اجلاهلية وأهنا ملا هاجرت إىل النيب صلى هللا عليه وسلم قدمت عليه فقالت اي 

اهلية وقد رأيت أن أعرضها عليك فقال اعرضيها فعرضتها عليه وكانت منها رقية رسول هللا إين كنت أرقي برقى يف اجل
النملة فقال أرقي هبا وعلميها حفصة بسم هللا صلوب حني يعود من أفواهها وال تضر أحد اللهم اكشف البأس رب 

 لى النورة الناس قال ترقي هبا على عود كرم سبع مرات وتضعه مكاان نظيفا مث تدلكه على حجر وتطليه ع
 

[ أخربين حممد بن احلسن أنبأ علي بن عبد العزيز ثنا أبو عبيدة قال قال األصمعي النملة هي قروح خترج  6891] 
 يف اجلنب وغريه 

 
[ أخربين إمساعيل بن حممد بن الفضل بن حممد الشعراين ثنا جدي ثنا إمساعيل بن أيب أويس حدثين  6892] 

يدة عن عبد اجمليد بن سهيل الزهري عن أيب سلمة بن عبد الرمحن عن الشفاء ابنة سليمان بن بالل عن موسى بن عب
عبد هللا قالت جئت يوما حىت دخلت على النيب صلى هللا عليه وسلم فسألته وشكوت إليه فجعل يعتذر إيل وجعلت 

ا يف البيت ألومه قالت مث حانت الصالة األوىل فدخلت بيت ابنيت وهي عند شرحبيل بن حسنة فوجدت زوجه
فجعلت ألومه وقلت حضرت الصالة وأنت ها هنا فقال اي عمة ال تلوميين كان يل ثوابن استعار أحدمها النيب صلى 

 هللا عليه وسلم فقلت أبيب وأمي أان ألومه وهذا شأنه فقال شرحبيل إمنا كان أحدمها درعا فرقعناه 



 
  Fذكر أم عبد هللا ليلى بنت أيب حثمة القرشية العدوية 

[ حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن عبد اجلبار ثنا يونس بن بكري عن بن إسحاق قال وممن  6893] 
هاجر إىل احلبشة عامر بن ربيعة ومعه امرأته ليلى بنت أيب حثمة بن غامن بن عوف بن عبيد بن عويج بن عدي بن  

 كعب 
 

سن بن اجلهم ثنا احلسني بن الفرج ثنا حممد بن عمر قال فحدثين [ حدثناه أبو عبد هللا األصبهاين ثنا احل 6894] 
معمر عن الزهري عن عبد هللا بن عامر بن ربيعة قال ما قدمت املدينة من املهاجرات أول من ليلى بنت أيب حثمة مع 

 أيب وهو زوجها عامر بن ربيعة 
 

ثنا يونس بن بكري عن بن إسحاق حدثين عبد  [ حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن عبد اجلبار 6895] 
الرمحن بن احلارث بن عبيد هللا بن عياش عن عبد العزيز بن عبد هللا بن عامر بن ربيعة عن أبيه عن أمه أم عبد هللا 

بنت أيب حثمة قالت وهللا إان لنرحل إىل أرض احلبشة فقد ذهب عامر يف بعض حاجتنا إذ أقبل عمر بن اخلطاب رضى 
عاىل عنه حىت وقف علي وهو على شركه وكنا نلقى منه البالء والشدة علينا فقال إنه اإلنطالق اي أم عبد هللا هللا ت

فقلت نعم وهللا لنخرجن يف أرض هللا آذيتموان وقهرمتوان حىت جيعل هللا لنا خمرجا فقال صحبكم هللا ورأيت له رقة مل 
ال فجاء عامر بن ربيعة من حاجته تلك فقلت اي أاب عبد هللا لو أكن أراها مث انصرف وقد أحزنه فيما أرى خروجنا ق

رأيت عمر آنفا ورقته وحزنه علينا قال فتطمعي يف إسالمه قلت نعم قال ال يسلم الذي رأيت حىت يسلم مجل 
 اخلطاب قال ايئسا منه مما كان يرى من غلظته وقسوته على اإلسالم 

 
 ضى هللا تعاىل عنهما ذكر فاطمة بنت اخلطاب بن نفيل أخت عمر ر 

[ حدثين أبو بكر حممد بن أمحد بن ابلويه ثنا إبراهيم بن إسحاق احلريب ثنا مصعب بن عبد هللا الزبريي  6896] 
قال ومنهن فاطمة بنت اخلطاب بن نفيل امرأة سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وكانت قد أسلمت قبل عمر وكانت 

 من أول املبايعات مبكة 
 

دثنا أبو جعفر حممد بن صاحل بن هانئ ثنا أبو عمر أمحد بن املبارك املستملي ثنا علي بن خشرم ثنا [ ح 6897] 
إسحاق بن يوسف عن القاسم بن عثمان أيب العالء البصري عن أنس بن مالك رضى هللا تعاىل عنه أن رجال من بين 

أريد أن أقتل حممدا قال أفال أدلك على زهرة لقي عمر قبل أن يسلم وهو متقلد ابلسيف فقال إىل أين تعمد قال 
العجب اي عمر إن ختنك سعيدا وأختك قد صبوا وتركا دينهما الذي مها عليه قال فمشى عمر إليهم ذامرا حىت إذا 
دان من الباب قال وكان عندمها رجل يقال له خباب يقرئهما سورة طه فلما مسع خباب حبس عمر دخل حتت سرير 

هذه اهلينمة اليت رأيتها عندكما قاال ما عدا حديثا حتدثناه بيننا قال لعلكما صبومتا وتركتما  هلما فدخل عمر فقال ما
دينكما الذي أنتما عليه فقال له ختنه سعيد بن زيد اي عمر أرأيت إن كان احلق يف غري دينك فأقبل على ختنه فوطئه 

قالت وهي غضىب اي عمر أرأيت إن كان وطئا شديدا قال فدفعته أخته عن زوجها فضرب وجهها فأدمى وجهها ف
احلق يف غري دينك أشهد أن ال إله إال هللا وأشهد أن حممدا رسول هللا قال فلما يئس عمر قال أعطوين هذا الكتاب 



 الذي عندكم فأقرأه فقالت أخته إنك رجس وال ميسه إال املطهرون قم فاغتسل أو توضأ احلديث 
 

محدان اجلالب هبمدان ثنا حممد بن أمحد بن برد األنطاكي ثنا إسحاق بن إبراهيم [ أخربانه عبد الرمحن بن  6898] 
احلنيين ثنا أسامة بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر رضى هللا تعاىل عنه قال ملا فتحت له أخيت قلت اي عدوة نفسها 

ل فدخلت فجلست على أصبوت قالت ورفع شيئا فقالت اي بن اخلطاب ما كنت صانعا فاصنعه فإين قد أسلمت قا
السرير فإذا بصحيفة وسط البيت فقلت ما هذه الصحيفة ها هنا فقالت دعنا عنك اي بن اخلطاب أنت ال تغتسل من 

 اجلنابة وال تطهر وهذا ال ميسه إال املطهرون 
 

 ذكر أمساء بنت سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وهي ابنة فاطمة بنت اخلطاب رضى هللا تعاىل عنهم 
[ حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا عبيد هللا بن سعيد بن كثري بن عفري ثنا أيب ثنا سليمان بن بالل  6899] 

عن أيب بقال املري قال مسعت رابح بن عبد الرمحن بن أيب سفيان يقول حدثتين جديت أمساء بنت سعيد بن زيد بن 
ة ملن ال وضوء له وال وضوء ملن مل يذكر اسم هللا تعاىل عمرو أهنا مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول ال صال

 عليه وال يؤمن ابهلل من ال يؤمن بن وال حيب األنصار 
 

 ذكر أم نبيه بنت احلجاج أم عبد هللا بن عمرو رضى هللا تعاىل عنهما 
يد بن هارون أنبأ عبد [ أخربان أبو بكر أمحد بن سلمان بن احلسن الفقيه ببغداد ثنا احلسن بن مكرم ثنا يز  6900] 

امللك بن قدامة بن إبراهيم اجلمحي حدثين عمر بن شعيب أخو عمرو بن شعيب ابلشام عن أبيه عن جده قال كانت 
أم نبيه بنت احلجاج أم عبد هللا بن عمرو امرأة هتدي لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم وتلطفه فأاتها رسول هللا صلى 

ال كيف أنت اي أم عبد هللا قالت خبري أبيب أنت وأمي اي رسول هللا قال وكيف عبدهللا هللا عليه وسلم يوما زائرا فق
قالت خبري أبيب أنت وأمي وعبد هللا رجل قد ختلى من الدنيا قال كيف قالت حرم النوم فال ينام وال يفطر وحرم اللحم 

أن يرجع اي رسول هللا فقال رسول هللا فال يطعم اللحم وال يؤدي إىل أهله حقهم قال أين هو قالت خرج آنفا يوشك 
صلى هللا عليه وسلم فإذا جاءك فأحبسيه علي فلم يلبث عبد هللا أن جاء فقال له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إن 

 لنفسك عليك حقا وإن ألهلك عليك حقا 
 

 ذكر سهلة بنت سهيل امرأة أيب حذيفة بن عتبة 
بن ابلويه ثنا إبراهيم بن إسحاق احلريب ثنا مصعب بن عبد هللا الزبريي  [ حدثين أبو بكر حممد بن أمحد 6901] 

قال ومن نساء بين عامر بن لؤي سهلة بنت سهيل بن عمرو بن عبد مشس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل 
 وكانت ممن هاجرت مع زوجها أيب حذيفة إىل أرض احلبشة فولدت له ابحلبشة حممد بن أيب حذيفة 

 
[ حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حبر بن نصر ثنا عبد هللا بن وهب ثنا الليث بن سعد عن حيىي بن  6902] 

سعيد عن عمرة بنت عبد الرمحن عن سهلة امرأة أيب حذيفة أهنا ذكرت لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم ساملا موىل أيب 
 سلم أمرها أن ترضعه فأرضعته وهو رجل بعدما شهد بدرا حذيفة ودخوله عليها فزعمت أن رسول هللا صلى هللا عليه و 

 



[ حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا الربيع بن سليمان ثنا عبد هللا بن وهب أخربين سليمان بن بالل  6903] 
امرأة عن حيىي بن سعيد وربيعة عن القاسم عن عائشة رضى هللا تعاىل عنها قالت أمر النيب صلى هللا عليه وسلم سهلة 

أيب حذيفة أن ترضع ساملا موىل أيب حذيفة حىت تذهب غرية أيب حذيفة فأرضعته وهو رجل قال ربيعة وكان رخصة 
 لسامل 

 
  Fذكر أم حبيبة وامسها محنة بنت جحش 

[ حدثين أبو بكر بن ابلويه ثنا إبراهيم بن إسحاق احلريب ثنا مصعب بن عبد هللا الزبريي قال ومن نساء  6904] 
أم حبيبة وإمسها محنة بنت جحش أخت زينب جحش زوج النيب صلى هللا عليه وسلم وهي من أسد بن خزمية  قريش

 حليف بين عبد مشس 
 

[ حدثين علي بن محشاذ العدل ثنا إمساعيل بن إسحاق القاضي ثنا أبو النعمان عارم عن محاد بن سلمة  6905] 
سول هللا صلى هللا عليه وسلم رأى يف املسجد حبال ممدودا بني عن اثبت البناين عن عبد الرمحن بن أيب ليلى أن ر 

ساريتني فقال ما هذا احلبل فقيل اي رسول هللا محنة بنت جحش تصلي فإذا أعيت تعلقت ابحلبل فقال رسول هللا 
بن سلمة صلى هللا عليه وسلم لتصل ما أطاقت فإذا أعيت فلتقعد وحدثين علي ثنا إمساعيل ثنا أبو النعمان ثنا محاد 

 عن محيد عن أنس مبثله 
 

[ أخربان أبو جعفر بن عبيد احلافظ وعبدان بن يزيد الدقاق هبمدان قاال ثنا إبراهيم بن احلسني ثنا إسحاق  6906] 
بن حممد بن إمساعيل الفروي ثنا عبد هللا بن عمر عن أخيه عبيد هللا بن عمر عن إبراهيم بن حممد بن عبد هللا بن 

محنة بنت جحش أهنا قيل هلا قتل أخوك قالت رمحه هللا إان هلل وإان إليه راجعون فقيل هلا قتل  جحش عن أبيه عن
خالك محزة فقالت إان هلل وإان إليه راجعون فقيل هلا قتل زوجك قالت واحزانه فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

 إن للزوج من املرأة لشعبة ما هي لشيء 
 

زيز بن عبد الرمحن الدابس مبكة ثنا حممد بن علي بن زيد الصائغ ثنا إبراهيم بن املنذر [ أخربين عبد الع 6907] 
احلزامي ثنا عمر بن عثمان التيمي عن أبيه عن بن شهاب أخربين عروة أن عائشة أخربته أن أم حبيبة بنت جحش 

لم جاءت رسول هللا وهي امرأة عبد الرمحن بن عوف وهي أخت زينب بنت جحش زوج النيب صلى هللا عليه وس
صلى هللا عليه وسلم فحدثته أهنا استحيضت سبع سنني فاستفتته يف ذلك فقال النيب صلى هللا عليه وسلم إن هذه 
 ليست ابحليضة لكن هذا عرق فاغتسلي مث صلي فكانت تغتسل يف مركن حىت تعلو املاء محرة الدم مث تقوم فتصلي 

 
 ذكر فاطمة بنت أيب حبيش 

  Fسد بن عبد العزى وهي خالة عبد هللا بن أيب مليكة املكي وهي من بين أ
[ أخربان أبو احلسني حممد بن أمحد بن متيم احلافظ ببغدا ثنا أبو قالبة ثنا أبو عاصم عن عثمان بن األسود  6908] 

أصل منذ عن بن أيب مليكة أن خالته فاطمة بنت أيب حبيش أتت عائشة فقالت إين أخاف أن أكون من أهل النار مل 
حنوا من سنتني فسألت النيب صلى هللا عليه وسلم فقال لتدع الصالة يف كل شهر أايم قروئها مث تتوضأ لكل صالة فإمنا 



 هو عرق 
 

  Fذكر فاطمة بنت اجمللل القرشية أم مجيل 
ن حبيب البغدادي [ حدثنا أبو النضر الفقيه ابلطابران وأبو حيىي اخلنت الفقيه ببخارا قاال صاحل بن حممد ب 6909] 

ثنا سعيد بن سليمان الواسطي ثنا عبد الرمحن بن عثمان بن إبراهيم ثنا أيب عن جدي حممد بن حاطب عن أمه أم 
مجيل قالت أقبلت بك حىت إذا كنت من املدينة بليلة أو ليلتني طبخت لك طبيخا ففين احلطب فخرجت أطلب 

دينة فأتيت بك النيب صلى هللا عليه وسلم فقلت اي رسول احلطب فتناولت القدر فانكفأت على ذراعك فقدمت امل
هللا هذا حممد بن حاطب وهو أول من مسي بك فمسح على رأسك ودعا ابلربكة مث تفل يف فيك وجعل يتفل على 

يدك ويقول اذهب البأس رب الناس إشف أنت الشايف ال شفاء إال شفاؤك شفاء ال يغادر سقما قالت فما قمت بك 
  برئت يدك من عنده حىت

 
 ذكر أم أمين موالة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وحاضنته 

[ حدثنا أبو عبد هللا األصبهاين ثنا احلسن بن اجلهم ثنا احلسني بن الفرج ثنا حممد بن عمر قال ومنهن أم  6910] 
 عليه وسلم ورثها مخسة أمين موالة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وحاضنته وإمسها بركة كان رسول هللا صلى هللا

أمجال وقطعة غنم فأعتق رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أم أمين حني تزوج خدجية فتزوجها عبيد بن يزيد من بين 
احلارث بن اخلزرج فولدت له أمين فقتل يوم خيرب شهيدا وكان زيد بن حارثة خلدجية فوهبته لرسول هللا صلى هللا عليه 

 لى هللا عليه وسلم وزوجه أم أمين بعد النبوة فولدت له أسامة بن زيد وسلم فأعتقه رسول هللا ص
 

[ فحدثين حيىي بن سعيد بن دينار عن شيخ من بين سعد بن بكر قال كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  6911] 
 يقول ألم أمين اي أمه وكان إذا نظر إليها قال هذه بقية أهل بييت 

 
امل القاضي ثنا عبد هللا بن روح املدايين ثنا شبابة ثنا أبو مالك النخعي عن األسود بن [ أخربان أمحد بن ك 6912] 

قيس عن نبيح العنزي عن أم أمين رضى هللا تعاىل عنها قالت قام النيب صلى هللا عليه وسلم من الليل إيل فخارة من 
ان ال أشعر فلما أصبح النيب صلى هللا جانب البيت فبال فيها فقمت من الليل وأان عطشى فشربت من يف الفخارة وأ

عليه وسلم قال اي أم أمين قومي إىل تلك الفخارة فأهريقي ما فيها قلت قد وهللا شربت ما فيها قال فضحك رسول 
 هللا صلى هللا عليه وسلم حىت بدت نواجذه مث قال أما إنك ال يفجع بطنك بعده أبدا 

 
ابلويه ثنا إبراهيم بن إسحاق احلريب ثنا مصعب بن عبد هللا قال توفيت [ حدثين أبو بكر حممد بن أمحد بن  6913] 

 أم أمين موالة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وحاضنته يف أول خالفة عثمان بن عفان رضى هللا تعاىل عنه 
 

ات موىل [ حدثين أمحد بن حممد بن رميح ثنا حيىي بن حممد بن صاعد حدثين أيب قال خاصم بن أيب الفر  6914] 
أسامة بن زيد احلسن بن أمية وانزعه فقال له بن أيب الفرات يف كالمه اي بن بركة تريد أم أمين فقال احلسن إشهدوا 
ورفعه إىل أيب بكر بن حممد بن عمرو بن حزم وهو يومئذ قاضي املدينة وقص عليه القصة فقال أبو بكر البن أيب 



مسيتها إبمسها قال أبو بكر إمنا أردت هبذا التصغري هبا وحاهلا من اإلسالم الفرات ما أردت بقولك له اي بن بركة فقال 
 حاهلا ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول هلا اي أمه واي أم أمين ال أقالين هللا عز وجل إن أقلتك فضربه سبعني سوطا 

 
 ذكر أروى بنت كريز القرشية رضى هللا تعاىل عنهما 

حممد بن أمحد بن ابلويه ثنا إبراهيم بن إسحاق احلريب ثنا مصعب بن عبد هللا الزبريي [ حدثين أبو بكر  6915] 
قال أسلمت أروى بنت كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد مشس وهاجرت إىل املدينة وماتت يف خالفة عثمان رضى هللا 

 تعاىل عنه 
 

 ذكر أمساء بنت أيب بكر الصديق رضى هللا تعاىل عنهما 
نا أبو عبد هللا األصبهاين ثنا احلسن بن اجلهم ثنا احلسني بن الفرج ثنا حممد بن عمر قال وأمساء [ حدث 6916] 

بنت أيب بكر أمها قتيلة بنت عبد العزى بن أسعد بن جابر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي وهي أخت عبد هللا 
عليه وسلم تزوجها الزبري بن العوام فولدت له  بن أيب بكر ألبيه وأمه أسلمت قدميا مبكة وابيعت رسول هللا صلى هللا

 عبد هللا وعروة وعاصما واملهاجر وخدجية الكربى وأم احلسن وعائشة بنت الزبري سبعة 
 

[ أخربين عبد هللا بن احلسني القاضي مبرو ثنا احلارث بن أيب أسامة ثنا داود بن احملرب ثنا محاد بن سلمة عن  6917] 
ن أمساء بنت أيب بكر رضى هللا تعاىل عنهما أهنا اختذت خنجرا يف زمن سعيد بن العاص يف هشام بن عروة عن أبيه ع

 الفتنة فوضعته حتت مرفقها فقيل هلا ما تصنعني هبذا قالت إن دخل علي لص بعجت بطنه وكانت عمياء 
 

تت أمساء بنت أيب بكر [ أخربين أبو بكر بن ابلويه ثنا إبراهيم بن إسحاق ثنا مصعب بن عبد هللا قال ما 6918] 
بعد قتل ابنها عبد هللا بن الزبري بليال وكان قتله يوم الثالاثء لسبع عشرة ليلة خلت من مجادى األوىل سنة ثالث 

 وسبعني 
 

 ذكر ضباعة بنت الزبري رضى هللا تعاىل عنهما 
مصعب بن عبد هللا الزبريي  [ حدثين أبو بكر حممد بن أمحد بن ابلويه ثنا إبراهيم بن إسحاق احلريب ثنا 6919] 

قال وضباعة بنت الزبري بن عبد املطلب بن هاشم زوجها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من املقداد بن عمرو بن 
ثعلبة فولدت له عبد هللا وكرمية وقتل عبد هللا يوم اجلمل مع عائشة رضى هللا تعاىل عنها فمر به علي قتيال فقال بئس 

 بن األخت 
 

حدثنا أبو عبد هللا حممد بن عبد هللا الصفار ثنا أمحد بن مهدي بن رستم األصبهاين ثنا عبد الصمد بن  [ 6920] 
عبد الوارث ثنا مهام بن حيىي عن قتادة عن إسحاق بن عبد هللا بن احلارث عن جدته أم احلكم عن أختها ضباعة بنت 

 نهس منه مث صلى ومل يتوضأ الزبري أهنا دفعت إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حلما ف
 

  Fوأما أختها أم احلكم بنت الزبري 



[ فحدثنا أبو عبد هللا األصبهاين ثنا احلسن بن اجلهم ثنا احلسني بن الفرج ثنا حممد بن عمر قال وأم  6921] 
باسا احلكم بنت الزبري بن عبد املطلب بن هاشم تزوجها ربيعة بن احلارث بن عبد املطلب فولدت له حممدا وع

 وعبدالشمس وعبد املطلب وأمية وأروى الكربى 
 

[ حدثنا أبو عمرو عثمان بن أمحد السماك ثنا عبد الرمحن بن حممد احلارثي ثنا معاذ بن هشام حدثين أيب  6922] 
عن قتادة عن إسحاق بن عبد هللا بن نوفل عن أم احلكم بنت الزبري أهنا انولت النيب صلى هللا عليه وسلم كتفا من 

 حلم فأكل منها مث صلى ومل يتوضأ قد وهم محاد بن سلمة رضى هللا تعاىل عنه يف هذا االسم فقال أم حكيم 
 

[ كما حدثناه إبراهيم بن عصمة العدل ثنا السري بن خزمية ثنا موسى بن إمساعيل ثنا محاد بن سلمة عن  6923] 
ول هللا صلى هللا عليه وسلم عندي عظما فجاء عمار موىل بين هاشم عن أم حكيم ابنة عبد املطلب قالت أكل رس

 بالل فأذنه ابلصالة فصلى ومل يتوضأ 
 

 ذكر أمامة بنت محزة بن عبد املطلب رضى هللا تعاىل عنهما 
[ حدثنا أبو عبد هللا األصبهاين ثنا احلسن بن اجلهم ثنا احلسني بن الفرج ثنا حممد بن عمر قال وأمامة  6924] 

طلب بن هاشم وأمها سلمى بنت عميس بن معد بن تيم أخت أمساء بنت عميس عاشت بعد بنت محزة بن عبد امل
 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وقد روت عنه 

 
[ حدثنا أبو الفضل حممد بن إبراهيم املزكي ثنا إبراهيم بن أيب طالب ثنا أبو كريب ثنا بكر بن عبد الرمحن  6925] 

ليلى عن احلكم عن عبد هللا بن شداد وهو أخو أمامة بنت محزة ألمها عن أخته حدثنا عيسى بن املختار عن بن أيب 
أمامة بنت محزة أن موىل هلا تويف ومل يرتك إال ابنة واحدة فقضى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن البنته النصف 

 والبنة محزة النصف 
 

  Fذكر أم رمثة وقيل رميثة أم احلكيم املطلبية 
 روي هلا حديث اهتز العرش ملوت سعد بن معاذ أسلمت وابيعت ي

  Fذكر أم كلثوم 
[ حدثين أبو بكر حممد بن أمحد بن ابلويه ثنا إسحاق بن إبراهيم احلريب ثنا مصعب بن عبد هللا الزبريي  6926] 

ن هاجر قال أم كلثوم بنت عقبة بن أيب معيط أمها أروى بنت كريز أسلمت أم كلثوم وابيعت قبل اهلجرة وهي أول م
 من النساء بعد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

 
[ حدثنا أبو عبد هللا األصبهاين ثنا احلسن بن اجلهم ثنا احلسني بن الفرج ثنا حممد بن عمر قال ال يعلم  6927] 

قرشية خرجت من بيت أبويها مسلمة مهاجرة إىل هللا ورسوله إال أم كلثوم بنت عقبة خرجت من مكة وحدها 
ت رجال من خزاعة حىت قدمت املدينة يف هدنة احلديبية فخرج يف أثرها أخواها الوليد وعمارة فقدما وقت وصاحب

قدومها فقاال اي حممد لنا بشرطنا وما عاهدتنا عليه وفيها نزلت } إذا جاءك املؤمنات مهاجرات { اآلية ومل يكن هلا 



نها فتزوجها الزبري بن العوام فولدت له زينب فطلقها مث مبكة زوج فلما قدمت املدينة تزوجها زيد بن حارثة فقتل ع
 تزوجها عبد الرمحن بن عوف فولدت له إبراهيم ومحيدا ومات عنها فتزوجها عمرو بن العاص فماتت عنه 

 
  Fذكر أم خالد بنت خالد 

عبد هللا الزبريي [ حدثين أبو بكر حممد بن أمحد بن ابلويه ثنا إبراهيم بن إسحاق احلريب ثنا مصعب بن  6928] 
قال وأم خالد امسها أمة بنت خالد بن سعيد بن العاص بن أمية وكان خالد بن سعيد قد هاجر إىل أرض احلبشة ومعه 

امرأته مهينة بنت خلف فولدت له هناك أمة بنت خالد فلم يزل أبرض احلبشة حىت قدموا مع أهل السفينتني وقد 
ام فولدت له عمر وخالد ابين الزبري وعاشت وعمرت وروت عن النيب صلى بلغت أمة وعقلت وتزوجها الزبري بن العو 

 هللا عليه وسلم 
 

[ حدثنا أبو عبد هللا حممد بن عبد هللا الصفار ثنا أمحد بن مهدي ثنا أبو بدر شجاع بن الوليد ثنا موسى  6929] 
صلى هللا عليه وسلم يستعيذ من  بن عقبة قال مسعت أم خالد بنت خالد بن سعيد بن العاص تقول مسعت رسول هللا

 عذاب القرب 
 

 ذكر فاطمة بنت عتبة بن ربيعة 
[ أخربين إمساعيل بن حممد بن الفضل ثنا جدي ثنا إمساعيل بن أيب أويس حدثين أخي أبو بكر عن سليمان  6930] 

ان رسول هللا صلى هللا بن بالل عن بن عجالن عن أمه عن فاطمة بنت عتبة أن أاب حذيفة ذهب هبا وأبختها هند يبايع
عليه وسلم فلما اشرتط عليهن قالت هند أو تعلم يف نساء قومك من هذه اهلنات والعاهات شيئا فقال هلا أبو حذيفة 

 إيها فبايعيه فإنه هكذا يشرتط 
 

 ذكر محنة بنت جحش وليست أبخت زينب هذه غريها 
هم ثنا احلسني بن الفرج ثنا حممد بن عمر قال ومحنة بنت [ أخربان أبو عبد هللا األصبهاين ثنا احلسن بن اجل 6931] 

جحش كانت عند مصعب بن عمري وقتل عنها يوم أحد فتزوجها طلحة بن عبيد هللا فولدت له حممد بن السجاد وبه  
 كان يكىن وعبد هللا بن طلحة 

 
 بن عبيد حدثين الليث بن سعد [ حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أبو عتبة بن الفرج ثنا زيد بن حيىي 6932] 

عن سعيد بن أيب سعيد املقربي عن محنة رضى هللا تعاىل عنها أهنا مسعت النيب صلى هللا عليه وسلم يقول أال إن الدنيا 
 حلوة خضرة فرب متخوض يف الدنيا من مال هللا ورسوله ليس له يوم القيامة إال النار 

 
  Fذكر أم قيس بنت حمصن 

أبو بكر حممد بن أمحد بن ابلويه ثنا إبراهيم بن إسحاق احلريب ثنا مصعب بن عبد هللا الزبريي  [ حدثين 6933] 
قال وأم قيس بنت حمصن بن خوات أخت عكاشة بن حمصن أسلمت قدميا مبكة وهاجرت إىل املدينة مع أهل بيتها 

 وعاشت بعد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وروت عنه 



 
كراي حيىي بن حممد العنربي ثنا احلسني بن حممد القباين ثنا حممد بن موسى احلرشي ثنا سعيد [ أخربين أبو ز  6934] 

أبو غامن موىل سليمان بن علي ثنا انفع أن أم قيس حدثته أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خرج هبا آخذا بيدها يف 
وسعديك اي رسول هللا قال أترين هذه املقربة  سكة املدينة حىت انتهى إىل البقيع الغرقد فقال اي أم قيس قلت لبيك

قلت نعم اي رسول هللا قال يبعث منها سبعون ألفا يوم القيامة بصورة القمر ليلة البدر يدخلون اجلنة بغري حساب فقام 
 عكاشة فقال وأان اي رسول هللا قال وأنت فقام آخر فقال وأان فقال سبقك هبا عكاشة 

 
  F ذكر جذامة بنت وهب األسدية

[ حدثين أبو بكر حممد بن أمحد بن ابلويه ثنا إبراهيم بن إسحاق احلريب ثنا مصعب بن عبد هللا الزبريي  6935] 
قال جذامة بنت جندل بن وهب األسدية أسلمت مبكة قدميا وابيعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهاجرت إىل 

 املدينة مع أهلها 
 

بهاين ثنا احلسن بن اجلهم ثنا احلسني بن الفرج ثنا حممد بن عمر ثنا عمرو بن [ حدثنا أبو عبد هللا األص 6936] 
عثمان اجلحشي عن أبيه قال أوعبت بنو غامن بن دودان يف اهلجرة رجاهلم ونساءهم حىت غلقت أبواهبم فخرج من 

ذامة بنت جندل النساء يف اهلجرة زينب وأم حبيبة ومحنة بنات جحش وآمنة بنت رقيش وأم حبيبة بنت بنانة وج
وكانت جذامة بنت جندل حتت أنيس بن قتادة بن ربيعة من األوس قد شهد بدرا وقتل يوم أحد شهيدا وعاشت 

 جذامة بعد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وروت عنه وقد روت عائشة عن جذامة 
 

ن أيب مرمي ثنا حيىي بن أيوب [ حدثناه أبو حممد بن عبد هللا الشافعي ثنا حممد بن إمساعيل ثنا سعيد ب 6937] 
ومالك بن أنس قاال ثنا أبو األسود حممد بن عبد الرمحن بن نوفل حدثين عروة عن عائشة زوج النيب صلى هللا عليه 

وسلم عن جذامة ابنة وهب األسدية عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنه هم أن ينهي عن الغيال قال فنظرت فإذا 
 يضر ذلك أوالدهم قالت وسئل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن العزل فقال هو الوأد فارس والروم يغيلون فال

اخلفي قد اتفق الشيخان رضى هللا تعاىل عنهما على إخراج حديث مالك بن أنس عن أيب األسود دون الزايدة فإهنا 
 ليحىي بن أيوب 

 
 ذكر صفية بنت شيبة بن عثمان رضى هللا تعاىل عنهما 

حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن عبد اجلبار ثنا يونس بن بكري عن بن إسحاق حدثين [  6938] 
حممد بن جعفر بن الزبري عن عبيد هللا بن عبد هللا بن أيب ثور عن صفية بنت شيبة بن عثمان قالت وهللا لكأين أنظر 

خرج منها ووقف على ابهبا وأن يف يده حلمامة من  إىل نيب هللا صلى هللا عليه وسلم تلك الغداة حني دخل الكعبة مث
 عيدان كانت يف الكعبة فكسرها فخرج هبا حىت إذا كان على ابب الكعبة رمى هبا 

 
  Fذكر فاطمة بنت أيب حبيش 

[ حدثين أبو بكر بن ابلويه ثنا إبراهيم بن إسحاق احلريب ثنا مصعب بن عبد هللا الزبريي قال فاطمة بنت  6939] 



يش بن املطلب بن أسد بن عبد العزى تزوجها عبد هللا بن جحش بن رايب فولدت له حممد بن عبد هللا بن أيب حب
 جحش عاشت فاطمة بنت أيب حبيش ورأت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وروت عنه 

 
  Fذكر بسرة بنت صفوان 

ب بن عبد هللا قال وبسرة بنت صفوان [ حدثنا أبو بكر بن ابلويه ثنا إبراهيم بن إسحاق احلريب ثنا مصع 6940] 
بن نوفل بن أسد بن عبد العزى بن قصي وهي أخت عقبة بن أيب معيط ألمه وهو جد عبد امللك بن مروان وأم عبد 

امللك عائشة بنت معاوية بن املغرية بن أيب العاص بن أمية عاشت بسرة بعد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وروت 
 ملن مس الذكر مشهور عنه اخلرب يف الوضوء 

 
  Fذكر برة بنت أيب جتراة 

[ حدثنا أبو عبد هللا األصبهاين ثنا احلسن بن اجلهم ثنا احلسني بن الفرج ثنا حممد بن عمر قال وبرة بنت  6941] 
ة بن أيب أيب جتراة موىل بين عبد الدار يقولون حنن من اليمن من األزد حلفاء لبين عبد الدار وله فيهم والدات وأبو جترا

 فكيهة وامسه يسار وقد روت برة عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
 

[ حدثين حممد بن عمر حدثين علي بن حممد بن عبيد هللا العمري حدثين منصور بن عبد الرمحن عن أمه  6942] 
بتداءه ابلنبوة كان إذا صفية عن برة بنت أيب جتراة قالت إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حني أراد هللا كرامته وا

خرج حلاجته أبعد حىت ال يرى بيتا ويقضي إىل الشعاب وبطون األودية فال مير حبجر وال بشجرة إال قالت السالم 
 عليك اي رسول هللا وكان يلتفت عن ميينه وعن مشاله وخلفه فال يرى أحدا 

 
  Fذكر حبيبة بنت أيب جتراة 

مد بن جرير حدثين حممد بن عمر بن علي املقدمي ثنا اخلليل بن عمر قال [ أخربين خملد بن جعفر ثنا حم 6943] 
مسعت بن أيب نبيه حيدث عن جدته صفية بنت شيبة عن حبيبة بنت أيب جتراة قالت كانت لنا صفة يف اجلاهلية قالت 

ول ألصحابه فأطلعت من كوة بني الصفا واملروة فأشرفت على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وإذا هو يسعى ويق
اسعوا فإن هللا تعاىل كتب عليكم السعي قالت رأيته يف شدة السعي يدور اإلزار حول بطنه حىت رأيت بياض إبطيه 

 وفخذيه 
 

[ حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن عبيد هللا املنادي ثنا يونس بن حممد املؤدب ثنا عبد هللا  6944] 
بد الرمحن بن حمصن حدثين عطاء بن أيب رابح عن حبيبة بنت أيب جتراة قالت دخلت بن املؤمل املكي عن عمر بن ع

على دار أيب حسني يف نسوة من قريش ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم يطوف بني الصفا واملروة وهو يسعى يدور به 
 إزاره من شدة السعي وهو يقول ألصحابه اسعوا فإن هللا عز وجل كتب عليكم السعي 

 
 أم فروة بنت أيب قحافة أخت أيب بكر الصديق رضى هللا تعاىل عنهم  ذكر
[ حدثين أبو بكر بن ابلويه ثنا إبراهيم بن إسحاق احلريب ثنا مصعب بن عبد هللا قال وأم فروة بنت أيب  6945] 



بن قصي زوجها قحافة أخت أيب بكر الصديق عمة عائشة رضى هللا تعاىل عنها وأمها هند بنت نفيل بن جبري بن عبيد 
 أبو بكر األشعث بن قيس فولدت له حممدا وإسحاق وحبابة وقريبة 

 
  Fذكر أميمة بنت رقيقة 

[ حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن عبد اجلبار ثنا يونس بن بكري عن بن إسحاق حدثين  6946] 
 صلى هللا عليه وسلم يف النسوة من املسلمني حممد بن املنكدر عن أميمة بنت رقيقة التميمية قالت ابيعت رسول هللا

فقلنا له جئناك اي رسول هللا نبايعك على أن ال نشرك ابهلل شيئا وال نسرق وال نزين وال نقتل أوالدان وال أنيت ببهتان 
 ورسوله نفرتيه بني أيدينا وأرجلنا وال نعصيك يف معروف فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فيما استطعنت فقلنا هللا

أرحم بنا من أنفسنا فقلنا ابيعنا اي رسول هللا قال اذهنب قد ابيعتكن إمنا قويل المرأة واحدة كقويل ملائة امرأة وما صافح 
 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم منا أحدا 

 
مر قال أميمة بنت [ حدثنا أبو عبد هللا األصبهاين ثنا احلسن بن اجلهم ثنا احلسني بن الفرج ثنا حممد بن ع 6947] 

رقيقة ورقيقة أمها وأبوها عبد هللا بن جباد بن عمري بن احلارث بن حارثة بن سعد بن تيم بن مرة وأمها رقيقة بنت 
خويلد بن أسد بن عبد العزى أخت خدجية زوج النيب صلى هللا عليه وسلم واعتزبت أميمة فتزوجها حبيب بن كعب 

اشت أميمة بنت رقيقة بعد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وروت عنه فحدثنا بن عتري الثقفي فولدت له النهدية وع
 بصحة ما ذكره أبو عبد هللا الواقدي 

 
[ حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أمحد بن عبد اجلبار ثنا يونس بن بكري عن عيسى بن عبد هللا  6948] 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال مسعتها تقول ابيعنا التميمي عن حممد بن املنكدر عن أميمة خالة فاطمة بنت 
 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فأخذ علينا أن ال نشرك ابهلل شيئا قال مث ذكر حنو حديث بن إسحاق عن بن املنكدر 

 
  Fذكر بريرة موالة عائشة 

 قد اتفق الشيخان رضى هللا تعاىل عنهما على حديث يزيد بن رومان 
عروة عن بريرة رضى هللا تعاىل عنها أهنا قالت يف ثالث من السنة تصدق علي بلحم فأهديت إىل  [ عن 6949] 

 عائشة احلديث وكانت علي تسع أواق فقالت عائشة إن شاء مواليك عددهنا إليهم يف ذكر الوالء بطوله 
 

  Fذكر ليلى موالة عائشة 
سى بن عبد الرمحن املسروقي ثنا إبراهيم بن سعد ثنا [ أخربين خملد بن جعفر ثنا حممد بن جرير ثنا مو  6950] 

املنهال بن عبيد هللا عمن ذكره عن ليلى موالة عائشة رضى هللا تعاىل عنها قالت دخل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
 لقضاء حاجته فدخلت فلم أر شيئا ووجدت ريح املسك فقلت اي رسول هللا إين مل أر شيئا قال إن األرض أمرت أن

تكفيه منا معاشر األنبياء قال احلاكم رمحه هللا تعاىل قد بقي علي يف الصحابيات رضى هللا تعاىل عنهن مجاعة مل 
أذكرهن إيثارا للتخفيف وخشية تطويل الكتاب وأيضا فإين ترمجت كتاب الصحابة للفضائل ولست أجد الفضائل بعد 

خرت هللا سبحانه وتعاىل وجعلت آخر الكتاب كتاب مناقب أزواج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إال لبعضهن فاست



 الصحابة رضى هللا تعاىل عنهم أمجعني 
 

 ذكر فضائل القبائل 
 وهي تراجم مل يذكرها الشيخان رضى هللا تعاىل عنهما يف الكتابني فمنها ذكر فضائل قريش 

ثنا عثمان بن عمر ثنا بن أيب ذئب عن [ حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا العباس بن حممد الدوري  6951] 
الزهري عن طلحة بن عبد هللا بن عوف عن عبد الرمحن بن أزهر عن جبري بن مطعم رضى هللا تعاىل عنه أن رسول هللا 

صلى هللا عليه وسلم قال للرجل من قريش من القوة ما للرجلني من قريش قال الزهري يعين نيل الرأي هذا حديث 
 خني ومل خيرجاه صحيح على شرط الشي

 
[ أخربان أبو احلسن علي بن حممد بن عقبة الشيباين ابلكوفة ثنا إبراهيم بن إسحاق الزهري ثنا قبيصة بن  6952] 

عقبة ثنا سفيان عن عبد هللا بن عثمان بن خثيم عن إمساعيل بن عبيد بن رفاعة بن رافع الزرقي عن أبيه عن جده أن 
ال لعمر بن اخلطاب اي عمر امجع يل قومك فجمعهم مث دخل عليه فقال اي رسول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ق

هللا قد مجعتهم فيدخلون عليك أم خترج إليهم فقال بل أخرج إليهم فسمعت بذلك املهاجرون واألنصار فقالوا لقد 
قالوا نعم فينا جاء يف قريش وحي فحضر الناظر واملستمع ما يقال هلم فقام بني أظهرهم فقال هل فيكم غريكم 

حلفاؤان وأبناء إخواننا وموالينا فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حلفاؤان منا وموالينا منا مث قال ألستم تسمعون 
أوليائي منكم املتقون فإن كنتم أولئك فذلك وإال فأبصروا مث أبصروا ال أيتني الناس ابألعمال وأتتون ابألثقال فيعرض 

ته فقال إن قريشا أهل أمانة من بغاهم العواثر كبه هللا ملنخره قاهلا ثالاث هذا حديث صحيح عنكم مث اندى فرفع صو 
 اإلسناد ومل خيرجاه 

 
[ حدثنا أبو بكر حممد بن أمحد بن ابلويه ثنا احلسن بن علي بن شبيب املعمري ثنا أبو الربيع الزهراين ثنا  6953] 

ولد محاد بن زيد عن حممد بن املنكدر عن عبد هللا بن عمر رضى هللا محاد بن واقد الصفار ثنا حممد بن ذكوان خال 
تعاىل عنهما قال بينا حنن جلوس بفناء رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذ مرت امرأة فقال رجل من القوم هذه ابنة 

ربت النيب صلى هللا حممد فقال أبو سفيان إن مثل حممد يف بين هاشم مثل الرحيانة يف وسط التني فانطلقت املرأة فأخ
عليه وسلم فخرج النيب صلى هللا عليه وسلم يعرف الغضب يف وجهه فقال ما ابل أقوال تبلغين عن أقوام أن هللا تبارك 

وتعاىل خلق السماوات فاختار العليا فأسكنها من شاء من خلقه مث خلق اخللق فاختار من اخللق بين آدم واختار من 
عرب مضر واختار من مضر قريشا واختار من قريش بين هاشم واختارين من بين هاشم بين آدم العرب واختار من ال

فأان من بين هاشم من خيار إىل خيار فمن أحب العرب فبحيب أحبهم ومن أبغض العرب فببغضي أبغضهم وقد قيل 
 يف هذا اإلسناد عن حممد بن ذكوان عن عمرو بن دينار عن عبد هللا بن عمر 

 
مد بن صاحل بن هانئ ثنا احلسني بن الفضل البجلي وحممد بن أنس القرشي قاال ثنا عبد هللا بن [ حدثنا حم 6954] 

بكر السهمي ثنا يزيد بن عوانة عن حممد بن ذكوان قال عبد هللا بن بكر وال أحسب حممدا إال قد حدثنيه عن عمرو 
وس بفناء رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فذكر بن دينار عن عبد هللا بن عمر رضى هللا تعاىل عنهما قال بينما حنن جل

 احلديث بتمامه حنوه 



 
[ حدثنا أبو زكراي العنربي وأبو بكر بن جعفر املزكي يف آخرين ثنا أبو عبد هللا حممد بن إبراهيم العبدي ثنا  6955] 

ول مسعت عمي عبيد عبيد هللا بن حممد بن حفص بن عمر بن موسى بن عبد هللا بن معمر التيمي قال مسعت أيب يق
هللا بن عمر بن موسى يقول ثنا ربيعة بن أيب عبد الرمحن عن سعيد بن املسيب عن عمرو بن عثمان بن عفان قال قال 

يل أيب اي بين إن وليت من أمر الناس شيئا فأكرم قريشا فإين مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول من أهان 
 قريشا أهانه هللا عز وجل 

 
[ أخربين أبو بكر بن أيب نصر املزكي مبرو من أصل كتابه ثنا احلارث بن أيب أسامة ثنا سليمان بن داود  6956] 

اهلامشي ثنا إبراهيم بن سعد حدثين صاحل بن كيسان عن بن شهاب عن حممد بن أيب سفيان بن العالء بن جارية الثقفي 
أيب وقاص عن أبيه رضى هللا تعاىل عنه قال قال  عن يوسف بن احلكم أيب احلجاج بن يوسف عن حممد بن سعد بن

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من يرد هوان قريش أهانه هللا وقد روى هذا احلديث الليث بن سعد عن يزيد بن عبد 
 هللا بن أسامة بن اهلادي عن إبراهيم بن سعد وهو من غرر احلديث فيما رواه األكابر عن األصاغر 

 
أبو النضر الفقيه وأبو إسحاق القاري وأبو احلسن العنزي قالوا ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ثنا  [ أخربانه 6957] 

عبد هللا بن صاحل وحيىي بن عبد هللا بن بكري ثنا الليث بن سعد حدثين بن اهلاد عن إبراهيم بن سعد عن صاحل بن  
عد بن أيب وقاص رضى هللا تعاىل عنه كيسان عن بن شهاب عن حممد بن أيب سفيان عن يوسف بن أيب عقيل عن س

قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول من يرد هوان قريش أهانه هللا عز وجل يوسف بن أيب عقيل هو بن 
 احلكم بال شك وقد صحت الرواية عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن الولد ال جيين على أبيه 

 
بن عثمان بن حيىي املقري ببغداد ثنا أبو قالبة الرقاشي ثنا أبو حذيفة ثنا زهري بن [ أخربان أبو احلسني أمحد  6958] 

حممد عن عبد هللا بن حممد بن عقيل عن محزة بن أيب سعيد اخلدري عن أبيه رضى هللا تعاىل عنه قال مسعت رسول هللا 
بلى وهللا إن رمحي موصولة يف الدنيا صلى هللا عليه وسلم يقول على املنرب ما ابل أقوام يقولون إن رمحي ال ينفع 

واآلخرة وإين أيها الناس فرطكم على احلوض فإذا جئت قام رجال فقال هذا اي رسول هللا أان فالن وقال هذا اي رسول 
هللا أان فالن وقال هذا اي رسول هللا أان فالن فأقول قد عرفتكم ولكنكم أحدثتم بعدي ورجعتم القهقري هذا حديث 

 د ومل خيرجاه صحيح اإلسنا
 

[ أخربين الشيخ أبو بكر بن إسحاق فيما قرأته عليه من أصل كتابه أنبأ حممد بن أمحد بن الوليد  6959] 
الكرابيسي ببغداد ثنا إسحاق بن سعيد بن األركون الدمشقي ثنا خليد بن دعلج عن عطاء بن أيب رابح عن بن عباس 

هللا عليه وسلم أمان أهل األرض من االختالف املواالة لقريش وقريش رضى هللا تعاىل عنهما قال قال رسول هللا صلى 
 أهل هللا فإذا خالفتها قبيلة من العرب صارت حزب إبليس هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه 

 
[ أخربين أبو جعفر حممد بن علي بن دحيم الشيباين ابلكوفة ثنا أمحد بن حازم الغفاري ثنا حممد بن طريف  6960] 
بجلي ثنا حممد بن فضيل عن األعمش عن أيب سربة النخعي عن حممد بن كعب القرظي عن العباس بن عبد املطلب ال



رضى هللا تعاىل عنه قال كنا نلقي النفر من قريش وهم يتحدثون فيقطعون حديثهم فذكران ذلك لرسول هللا صلى هللا 
أهلي قطعوا حديثهم وهللا ال يدخل قلب رجل اإلميان عليه وسلم فقال ما ابل أقوام يتحدثون فإذا رأوا الرجل من 

حىت حيبهم هلل تعاىل ولقرابيت هذا حديث يعرف من حديث يزيد بن أيب زايد عن عبد هللا بن احلارث عن العباس فإذا 
 حصل هذا الشاهد من حديث بن فضيل عن األعمش حكمنا له ابلصحة وأما حديث يزيد بن أيب زايد 

 
أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق الصغاين ثنا يعلى بن عبيد عن إمساعيل بن أيب [ فحدثناه  6961] 

خالد عن يزيد بن أيب زايد عن عبد هللا بن احلارث عن العباس بن عبد املطلب رضى هللا تعاىل عنه قال قلت اي رسول 
ه ال نعرفها قال فغضب غضبا شديدا مث قال هللا إذا لقي قريش بعضها بعضا لقوا ابلبشاشة وإذا لقوان لقوان بوجو 

 والذي نفس حممد بيده ال يدخل قلب رجل اإلميان حىت حيبكم هلل ولرسوله 
 

[ حدثنا أبو حممد عبد الرمحن بن محدان اجلالب هبمدان ثنا أبو حامت الرازي ثنا الفيض بن الفضل البجلي  6962] 
عن ربيعة بن انجذ عن علي بن أيب طالب رضى هللا تعاىل عنه ثنا مسعر بن كدام عن سلمة بن كهيل عن أيب صادق 

قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم األئمة من قريش أبرارها أمراء أبرارها وفجارها أمراء فجارها ولكل حق فآتوا  
وضرب عنقه كل ذي حق حقه وإن أمرت عليكم عبدا حبشيا جمدعا فامسعوا له وأطيعوا ما مل خيري أحدكم بني إسالمه 

 فإن خري بني إسالمه وضرب عنقه فليقدم عنقه فإنه ال دنيا له وال آخره بعد إسالمه 
 

 ذكر فضل املهاجرين 
[ حدثنا علي بن محشاذ العدل ثنا إمساعيل بن إسحاق القاضي ثنا أبو النعمان حممد بن الفضل ثنا محاد  6963] 

الطفيل بن عمرو رضى هللا تعاىل عنه قال للنيب صلى هللا عليه  بن زيد ثنا حجاج الصواف عن أيب الزبري عن جابر أن
وسلم هل لك يف حصن ومنعة حصن دوس فأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ملذخر لألنصار قال فهاجر الطفيل 

وهاجر معه رجل من قومه فمرض الرجل قال فضجر أو كلمة شبهه فجاء إىل قرن فأخذ مشقصا فقطع رواجبه فمات 
الطفيل يف املنام فقال ما فعل هللا بك قال غفر يل هبجريت إىل النيب صلى هللا عليه وسلم فقال ما شأن يديك قال  فرآه

قيل يل إان لن نصلح منك ما أفسدت من نفسك قال فقصها الطفيل على النيب صلى هللا عليه وسلم فقال اللهم 
 ومل خيرجاه وليديه فاغفر ورفع يديه هذا حديث صحيح على شرط الشيخني 

 
[ أخربان أبو عبد هللا حممد بن الزاهد األصبهاين ثنا أمحد بن مهران ثنا عبيد هللا بن موسى ثنا إسرائيل عن  6964] 

مساك بن حرب عن سعيد بن جبري عن بن عباس رضى هللا تعاىل عنهما يف قوله عز وجل } كنتم خري أمة أخرجت 
 لى هللا عليه وسلم إىل املدينة هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه للناس { قال هم الذين هاجروا مع النيب ص

 
[ أخربين أبو حممد بن زايد العدل ثنا حممد بن إسحاق ثنا أمحد بن عبد الرمحن بن وهب حدثين عمي  6965] 

نه أن رسول أخربين سليمان بن بالل عن كثري بن زيد عن عبد الرمحن بن أيب سعيد اخلدري عن أبيه رضى هللا تعاىل ع
هللا صلى هللا عليه وسلم قال للمهاجرين منابر من ذهب جيلسون عليها يوم القيامة قد أمنوا من الفزع قال مث يقول 

 أبو سعيد وهللا لو حبوت هبا أحدا حلبوت هبا قومي هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه 



 
 ذكر أهل بدر 

حممد بن سنان القزاز ثنا عمر بن يونس بن القاسم اليمامي ثنا [ حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا  6966] 
عكرمة بن عمار ثنا أبو زميل قال قال بن عباس قال عمر بن اخلطاب رضى هللا تعاىل عنه كتب حاطب بن أيب بلتعة 

امرأة على بعري  إىل أهل مكة فأطلع هللا تعاىل عليه نبيه صلى هللا عليه وسلم فبعث عليا والزبري يف أثر الكتاب فأدركا
فاستخرجاه من قرن من قروهنا فأتيا به نيب هللا صلى هللا عليه وسلم فقرئ عليه فأرسل إىل حاطب فقال اي حاطب 

إنك كتبت هذا الكتاب قال نعم اي رسول هللا قال فما محلك على ذلك قال اي رسول هللا إين وهللا لناصح هلل ولرسوله 
يبا يف أهل مكة وكان أهلي بني ظهرانيهم فخشيت عليهم فكتبت كتااب ال يضر صلى هللا عليه وسلم ولكين كنت غر 

هللا ورسوله شيئا وعسى أن يكون فيه منفعة ألهلي قال عمر فاخرتطت سيفي وقلت اي رسول هللا أمكين منه فإنه قد  
اطلع على أهل هذه كفر فأضرب عنقه فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اي بن اخلطاب وما يدريك لعل هللا قد 

العصابة من أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فإين قد غفرت لكم هذا حديث صحيح على شرط مسلم ومل خيرجاه 
هكذا إمنا اتفقا على حديث عبد هللا بن أيب رافع رضى هللا تعاىل عنه عن علي بعثين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

 ا اللفظ وأاب مرثد والزبري إىل روضة خاخ بغري هذ
 

[ أخربين عبد الرمحن بن احلسن القاضي هبمدان ثنا إبراهيم بن احلسني ثنا آدم بن أيب إايس حدثين حممد  6967] 
بن إمساعيل بن أيب فديك املديين ثنا عبد امللك بن زيد عن مصعب بن مصعب عن الزهري عن أيب سلمة بن عبد 

لم طلحة بن عبيد هللا عامر بن فهرية بشيء فقال له رسول هللا الرمحن بن عوف عن أبيه رضى هللا تعاىل عنه قال ك
صلى هللا عليه وسلم مهال اي طلحة فإنه قد شهد بدرا كما شهدت وخريكم خريكم ملواليه هذا حديث صحيح اإلسناد 

 ومل خيرجاه 
 

أنبأ محاد بن سلمة عن  [ أخربين أبو العباس حممد بن أمحد احملبويب ثنا سعيد بن مسعود ثنا يزيد بن هارون 6968] 
عاصم بن أيب صاحل عن أيب هريرة رضى هللا تعاىل عنه أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال إن هللا تعاىل اطلع على أهل 

بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه هبذا اللفظ على اليقني أن هللا اطلع 
 خرجاه على الظن وما يدريك لعل هللا تعاىل اطلع على أهل بدر عليهم فغفر هلم إمنا أ

 
 ذكر فضائل األنصار رضى هللا تعاىل عنهم 

[ أخربان أمحد بن جعفر القطيعي ثنا عبد هللا بن أمحد بن حنبل حدثين أيب ثنا عبد الرمحن وهو بن مهدي  6969] 
بن أيب بن كعب عن أبيه رضى هللا تعاىل عنه قال قال ثنا زهري بن حممد عن عبد هللا بن حممد بن عقيل عن الطفيل 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا كان يوم القيامة كنت إمام النبيني وخطيبهم وصاحب شفاعتهم غري فخر مث مسعت 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول لوال اهلجرة لكنت امرأ من األنصار ولو سلكت األنصار واداي أو شعبا لكنت 

 مع األنصار هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه هبذه السياقة 
 

[ حدثنا أبو بكر أمحد بن كامل القاضي ثنا عبد هللا بن روح ثنا يزيد بن هارون أخربان سفيان بن حسني  6970] 



صلى عن الزهري عن عبد هللا بن كعب بن مالك عن أبيه كعب بن مالك أنه قال إن آخر خطبة خطبناها رسول هللا 
هللا عليه وسلم قال اي معشر املهاجرين إنكم قد أصبحتم تزيدون وأن األنصار قد انتهوا وإهنم عيبيت اليت آوي إليها 

 فأكرموا حمسنهم وجتاوزوا عن مسيئهم هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه 
 

نا أبو الوليد الطيالسي ثنا عبد [ حدثنا أبو عبد هللا حممد بن يعقوب احلافظ ثنا حيىي بن حممد بن حيىي ث 6971] 
الرمحن بن سليمان بن الغسيل ثنا عكرمة عن بن عباس رضى هللا تعاىل عنهما قال خرج النيب صلى هللا عليه وسلم يف 
مرضه وقد عصب رأسه خبرقة فقال إن الناس يكثرون ويقل األنصار حىت يكونوا يف الناس مثل امللح يف الطعام فمن 

 بل من حمسنهم ويتجاوز عن مسيئهم هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه ويل منكم عمال فليق
 

[ حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حبر بن نصر قال قرئ على عبد هللا بن وهب أخربك أبو صخر أن  6972] 
على املنرب حيىي بن النضر األنصاري حدثه أنه مسع أاب قتادة يقول مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول 

لألنصار أال إن الناس داثري وأن األنصار شعاري ولو سلك الناس واداي وسلكت األنصار شعبة التبعت شعبة 
األنصار فمن ويل أمر األنصار فليحسن إىل حمسنهم وليتجاوز عن مسيئهم ومن أفزعهم فقد أفزع الذي بني هذين 

 ا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه وأشار إىل نفسه لوال اهلجرة لكنت امرأ من األنصار هذ
 

[ أخربان أبو عمرو عثمان بن أمحد السماك ببغداد ثنا حيىي بن جعفر بن الزبرقان ثنا أبو داود الطيالسي  6973] 
وعبد الصمد بن عبد الوارث ثنا حممد بن اثبت البناين عن أبيه عن أنس بن مالك عن أيب طلحة أنه دخل على رسول 

ه وسلم يف وجعه الذي مات فيه فقال أقرئ قومك السالم فإهنم ما علمت أعفة صرب صحيح هللا صلى هللا علي
 اإلسناد ومل خيرجاه 

 
[ حدثنا علي بن محشاذ العدل ثنا حممد بن غالب ثنا عبد هللا بن عبد الوهاب ثنا عاصم بن سويد حدثين  6974] 

إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وقد كان  حيىي بن سعيد عن أنس بن مالك قال جاء أسيد بن حضري األشهلي
قسم طعاما فذكر له أهل بيت من األنصار من بين ظفر فيهم حاجة قال وجل أهل ذلك البيت نسوة قال فقال له 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم تركتنا اي أسيد حىت ذهب ما يف أيدينا فإذا مسعت بشيء قد جاءان فاذكر يل أهل ذلك 
جاءه بعد ذلك طعام من خيرب شعري ومتر قال فقسم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف الناس وقسم يف البيت قال ف

األنصار فأجزل وقسم يف أهل ذلك البيت فأجزل قال فقال له أسيد بن حضري متشكر أجزاك هللا أي نيب هللا عنا 
شر األنصار فجزاكم هللا أطيب اجلزاء وقال خريا أفضل اجلزاء أو قال خريا فقال النيب صلى هللا عليه وسلم وأنتم اي مع

فإنكم ما علمت أعفة صرب وسرتون بعدي أثرة يف األمر والقسم فاصربوا حىت تلقوين على احلوض هذا حديث 
 صحيح اإلسناد ومل خيرجاه 

 
حدثين عبد  [ أخربين األستاذ أبو الوليد ثنا احلسن بن سفيان ثنا عبد الوارث بن عبد الصمد حدثين أيب 6975] 

هللا بن أيب يزيد عن موسى بن أنس عن أنس رضى هللا تعاىل عنه قال إن األنصار اشتدت عليهم السواين فأتوا النيب 
صلى هللا عليه وسلم ليدعو هلم أو حيفر هلم هنرا فأخرب النيب صلى هللا عليه وسلم فقال ال تسألوين اليوم عن شيء إال 



صلى هللا عليه وسلم قالوا أدع هللا لنا ابملغفرة قال اللهم اغفر لألنصار وألبناء  أعطيتم فلما مسعوا ما قال النيب
 األنصار وألبناء أبناء األنصار هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه 

 
[ حدثين حممد بن صاحل بن هانئ ثنا السري بن خزمية ثنا حممد بن كثري ثنا محاد بن سلمة عن اثبت عن  6976] 

تعاىل عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم استقبل غلماان من غلمان األنصار وإماء وعبيدا فقال  أنس رضى هللا
 وهللا إين ألحبكم هذا حديث صحيح على شرط مسلم ومل خيرجاه 

 
[ أخربان احلسن بن يعقوب العدل ثنا حيىي بن أيب طالب ثنا عبد الوهاب بن عطاء ثنا سعيد بن أيب عروبة  6977] 

تادة عن أنس بن مالك رضى هللا تعاىل عنه قال افتخر احليان من األنصار األوس واخلزرج فقالت األوس منا من عن ق
اهتز ملوته عرش الرمحن سعد بن معاذ ومنا من محته الدبر عاصم بن اثبت بن األفلح ومنا من غسلته املالئكة حنظلة 

ن اثبت وقال اخلزرجيون منا أربعة مجعوا القرآن مل جيمعه بن الراهب ومنا من أجيزت شهادته بشهادة رجلني خزمية ب
 غريهم أيب بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن اثبت وأبو زيد هذا حديث صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه 

 
[ حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ حممد بن عبد هللا بن عبد احلكم أنبأ بن وهب أخربين سفيان  6978] 

عن سليمان األعمش عن موسى بن عبد هللا بن يزيد اخلطمي ثنا عبد الرمحن بن هالل عن جرير بن عبد هللا الثوري 
رضى هللا تعاىل عنه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم املهاجرون واألنصار بعضهم أولياء بعض يف الدنيا 

يف الدنيا واآلخرة هذا حديث صحيح اإلسناد ومل واآلخرة والطلقاء من قريش والعرفاء من ثقيف بعضهم أولياء بعض 
 خيرجاه 

 
 ذكر فضيلة أسلم وغفار ومزينة وغريهم 

[ حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ حممد بن عبد هللا بن عبد احلكم أنبأ بن وهب أخربين معاوية بن  6979] 
 تعاىل عنه قال كان رسول هللا صلى هللا صاحل عن عبد الرمحن بن عائذ األزدي عن عمرو بن عبسة السلمي رضى هللا

عليه وسلم يعرض اخليل وعنده عيينة بن بدر الفزاري فقال له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أان أعلم ابخليل منك 
فقال عيينة وأان أعلم ابلرجال منك فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فمن خري الرجال قال رجال حيملون سيوفهم 

اتقهم ورماحهم على مناسج خيوهلم من رجال جند فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كذبت بل خري الرجال على عو 
رجال اليمن واإلميان ميان إىل خلم وجذام ومأكول محري خري من أكلها وحضرموت خري من بين احلارث وهللا ما أابيل لو 

سا وأبضعة وأختهم العمردة مث قال أمرين ريب أن ألعن قريشا هلك احلاراثن مجيعا لعن هللا امللوك األربعة مجدا وخمو 
مرتني فلعنتهم وأمرين أن أصلي عليهم فصليت عليهم مرتني مرتني مث قال لعن هللا متيم بن مرة مخسا وبكر بن وائل 

وعصمة  سبعا ولعن هللا قبيلتني من قبائل بين متيم مقاعس ومالدس مث قال عصية عصت هللا ورسوله عبد قيس وجعدة
مث قال أسلم وغفار ومزينة وأحالفهم من جهينة خري من بين أسد ومتيم وغطفان وهوازن عند هللا يوم القيامة مث قال 
شر قبيلتني يف العرب جنران وبنو تغلب وأكثر القبائل يف اجلنة مذحج هذا حديث غريب املنت صحيح اإلسناد ومل 

 خيرجاه 
 



اخلراساين العدل ببغداد ثنا حيىي بن جعفر ثنا يزيد بن هارون أنبأ مالك  [ أخربان عبد هللا بن إسحاق 6980] 
األشجعي عن موسى بن طلحة عن أيب أيوب األنصاري رضى هللا تعاىل عنه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

ذا حديث صحيح أسلم وغفار وأشجع ومزينة وجهينة ومن كان من بين كعب موايل دون الناس هللا ورسوله موالهم ه
 على شرط الشيخني ومل خيرجاه 

 
[ أخربان احلسن بن حكيم املروزي ثنا أبو املوجه ثنا حممد بن عبد العزيز بن رزمة ثنا الفضل بن موسى عن  6981] 

خثيم بن عراك عن أبيه عن أيب هريرة رضى هللا تعاىل عنه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم غفار غفر هللا هلا 
أسلم ساملها هللا أما إين مل أقله ولكن هللا قاله هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه هبذه الزايدة وللزايدة شاهد آخر و 

 إبسناد صحيح 
 

[ أخربان احلسني بن احلسن بن أيوب ثنا عبد هللا بن أمحد بن أيب ميسرة ثنا عبد هللا بن الزبري احلميدي ثنا  6982] 
يم األسلمي حدثين إايس بن سلمة بن األكوع عن أبيه رضى هللا تعاىل عنه أن النيب صلى هللا علي بن يزيد بن أيب حك

عليه وسلم كان يقوم يف الصالة فيدعو على قبائل من العرب فيقول لعن هللا رعال وذكوان وعصية اليت عصت هللا 
ته ولكن هللا عز وجل قاله مث يكرب بعد أن ورسوله وبين حليان ويقول غفار غفر هللا هلا وأسلم ساملها هللا لست أان قل

 يدعو على من دعا 
 

 ذكر فضيلة أخرى لألوس واخلزرج مل يقدر ذكرها من فضائل األنصار 
[ أخربان احلسني بن احلسن ثنا عبد هللا بن أمحد بن أيب ميسرة ثنا عبد هللا بن الزبري احلميدي ثنا علي بن  6983] 

ه عن سلمة بن األكوع أن عامر بن الطفيل مل يدخل املدينة إال أبمان من رسول هللا يزيد بن أيب حكيم عن أبيه وغري 
صلى هللا عليه وسلم فلما جاء النيب صلى هللا عليه وسلم قال له النيب صلى هللا عليه وسلم اي عامر أسلم تسلم قال 

هللا عليه وسلم اي عامر اذهب حىت  نعم على أن يل الوبر ولك املدر قال هذا ال يكون أسلم تسلم مث قال النيب صلى
ننظر يف أمرك إىل غد فأرسل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إىل األنصار فقال ماذا ترون إين قد دعوت هذا الرجل 
فأىب أن يسلم إال أن يكون له الوبر ويل املدر فقالوا ما شاء هللا مث شئت اي رسول هللا ما أخذوا منا عقاال إال أخذان 

الني فاهلل ورسوله أعلم فرجع عامر إىل النيب صلى هللا عليه وسلم فقال له أسلم تسلم اي عامر قال ليس إال منهم عق
ذلك فأىب إال أن يكون له الوبر وللنيب صلى هللا عليه وسلم املدر فأىب النيب صلى هللا عليه وسلم فقال عامر أما وهللا 

 عليه وسلم أيىب هللا ذلك عليك وأبناء قبيلة األوس واخلزرج مث وىل ألمألهنا عليك خيال ورجاال فقال النيب صلى هللا
عامر فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اللهم أكفنيه فرماه هللا ابلذحبة قبل أن أييت أهله فقال عامر حني أخذته 

 الذحبة اي آل عامر هذه غدة كغدة البكر فهلك ساعة أخذته دون أهله 
 

عمرو عثمان بن أمحد بن السماك ثنا عبد امللك بن حممد ثنا أبو عامر العقدي ثنا قرة بن [ حدثنا أبو  6984] 
خالد ثنا أبو الزبري عن جابر بن عبد هللا رضى هللا تعاىل عنهما قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من يصعد ثنية 

بين اخلزرج فقال رسول هللا صلى هللا عليه املرار فإنه حيط عنه ما حط عن بين إسرائيل فكان أول من صعدها خيل 
وسلم كلكم مغفور له إال صاحب اجلمل األمحر قال وإذا هو أعرايب ينشد ضالة له قلنا له تعال يستغفر لك رسول 



هللا صلى هللا عليه وسلم فقال ألن أجد ضاليت أحب إيل من أن يستغفر يل صاحبكم هذا حديث صحيح على شرط 
 مسلم 

 
نا أبو عبد هللا حممد بن عبد هللا الصفار ثنا أمحد بن مهران ثنا روح بن عبادة عن هشام بن حسان [ حدث 6985] 

عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضى هللا تعاىل عنها قالت قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ما ضر امرأة 
 لى شرط الشيخني ومل خيرجاه نزلت بني جاريتني من األنصار أو نزلت بني أبويها هذا حديث صحيح ع

 
 ذكر فضيلة بين متيم 

[ أخربين علي بن عيسى احلريي ثنا أمحد بن جندة القرشي ثنا منصور ثنا مسلمة بن علقمة املازين عن داود  6986] 
وسلم بن أيب هند عن عامر عن أيب هريرة رضى هللا تعاىل عنه قال ثالث مسعتهن لبين متيم من رسول هللا صلى هللا عليه 

ال أبغض متيما بعدهن أبدا كان على عائشة نذر حمرر من ولد إمساعيل فسىب سيب من بين العنرب فقال لعائشة إن سرك 
أن تفي بنذرك فأعتقي حمررا من هؤالء فجعلهم من ولد إمساعيل وجيئ بنعم من نعم الصدقة لبين سعد فلما رآها راعه 

الناس قتاال يف املالحم هذا حديث صحيح على شرط مسلم ومل  فقال هذه نعم قومي فجعلهم قومه وقال هم أشد
 خيرجاه 

 
 ذكر فضائل هذه األمة على سائر األمم 

[ أخربين أبو عبد هللا حممد بن علي الصنعاين مبكة ثنا إسحاق بن إبراهيم بن عباد أنبأ عبد الرزاق أنبأ  6987] 
ع النيب صلى هللا عليه وسلم يف قول هللا عز وجل } كنتم معمر عن هبز بن حكيم بن معاوية عن أبيه عن جده أنه مس

خري أمة أخرجت للناس { قال أنتم تتمون سبعني أمة أنتم خريها وأكرمها على هللا عز وجل هذا حديث صحيح 
 اإلسناد ومل خيرجاه وقد اتبع سعيد بن إايس اجلريري هبذا يف رواية عن حكيم بن معاوية وأتى بزايدة يف املنت 

 
[ أخربانه أبو العباس حممد بن أمحد احملبويب ثنا سعيد بن مسعود ح وأنبأ أبو عبد هللا الصفار ثنا حممد بن  6988] 

سلمة قاال ثنا يزيد بن هارون أنبأ اجلريري عن حكيم بن معاوية عن أبيه رضى هللا تعاىل عنه قال قال رسول هللا صلى 
 رمهم على هللا عز وجل وأفضلهم هللا عليه وسلم أنتم توفون سبعني أمة أنتم أك

 
[ أخربان علي بن محشاذ العدل ثنا أبو املثىن وحممد بن أيوب قاال ثنا حممد بن كثري ثنا سفيان عن ميسرة  6989] 

األشجعي عن أيب حازم عن أيب هريرة رضى هللا تعاىل عنه يف قوله عز وجل } كنتم خري أمة أخرجت للناس { جتروهنم 
 م اإلسالم هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه ابلسالسل فتدخلوهن

 
 ابب يف ذكر فضائل التابعني 

[ أخربين عبد الرمحن بن احلسن القاضي هبمدان ثنا إبراهيم بن احلسني ثنا آدم بن أيب إايس ثنا شعبة عن  6990] 
إن لكل نيب أتباعا وأان قد  عمرو بن مرة قال مسعت أاب محزة حيدث عن زيد بن أرقم قال قالت األنصار اي رسول هللا

اتبعناك فأدع هللا أن جيعل أتباعنا منا فدعا هلم أن جيعل أتباعهم منهم قال فنميت ذلك إىل عبد الرمحن بن أيب ليلى 



 فقال قد زعم ذلك زيد بن أرقم صحيح اإلسناد ومل خيرجاه 
 

بن املتوكل ثنا عبد هللا بن مسلمة ثنا  [ أخربان أبو نصر أمحد بن سهل الفقيه ببخارا ثنا أبو عصمة سهل 6991] 
عبد الرمحن بن أيب الزاند ثنا عمرو بن أيب عمرو ثنا سهيل بن أيب صاحل عن أبيه عن أيب هريرة رضى هللا تعاىل عنه قال 

قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إن أانسا من أميت أيتون بعدي يود أحدهم لو اشرتى رؤييت أبهله وماله هذا 
صحيح اإلسناد ومل خيرجاه واحلديث املفسر الصحيح يف هذا الباب قوله صلى هللا عليه وسلم خري الناس قرين حديث 

 مث الذين يلوهنم قد اتفقا على إخراجه 
 

 ذكر فضائل األمة بعد الصحابة والتابعني 
عبد القدوس بن [ حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن عوف بن سفيان الطائي حبمص ثنا  6992] 

احلجاج ثنا األوزاعي ثنا أسيد بن عبد الرمحن حدثين صاحل بن حممد عن أيب مجعة قال تغدينا مع رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم ومعنا أبو عبيدة بن اجلراح قال فقلنا اي رسول هللا أحد خري منا أسلمنا معك وجاهدان معك قال نعم قوم 

 وين هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه يكونون بعدكم يؤمنون يب ومل ير 
 

[ أخربان أبو عبيد هللا حممد بن عبد هللا الزاهد ثنا أمحد بن مهدي بن رستم ثنا أبو عامر العقدي ثنا حممد  6993] 
بن أيب محيد عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر رضى هللا تعاىل عنه قال كنت مع النيب صلى هللا عليه وسلم جالسا 

سول هللا صلى هللا عليه وسلم أتدرون أي أهل اإلميان أفضل إمياان قالوا اي رسول هللا املالئكة قال هم كذلك فقال ر 
وحيق ذلك هلم وما مينعهم وقد أنزهلم هللا املنزلة اليت أنزهلم هبا بل غريهم قالوا اي رسول هللا فاألنبياء الذين أكرمهم هللا 

وحيق هلم ذلك وما مينعهم وقد أنزهلم هللا املنزلة اليت أنزهلم هبا بل غريهم قال قلنا  تعاىل ابلنبوة والرسالة قال هم كذلك
فمن هم اي رسول هللا قال أقوام أيتون من بعدي يف أصالب الرجال فيؤمنون يب ومل يروين وجيدون الورق املعلق 

 خيرجاه  فيعملون مبا فيه فهؤالء أفضل أهل اإلميان إمياان هذا حديث صحيح اإلسناد ومل
 

[ حدثنا أبو بكر إمساعيل بن حممد بن إمساعيل ابلري ثنا أبو حامت ثنا حيىي بن صاحل الوحاظي ثنا مجيع بن  6994] 
ثوب ثنا عبد هللا بن بسر صاحب النيب صلى هللا عليه وسلم قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم طوىب ملن رآين 

أى من رآين وآمن يب هذا حديث قد روي أبسانيد قريبة عن أنس بن مالك وطوىب ملن رأى من رآين وملن رأى من ر 
 رضى هللا تعاىل عنه مما علوان يف أسانيد منها وأقرب هذه الرواايت إىل الصحة ما ذكرانه 

 
 فضل كافة العرب 

أبو بدر شجاع بن [ حدثنا أبو عبد هللا حممد بن عبد هللا الزاهد األصبهاين ثنا أمحد بن مهدي بن رستم ثنا  6995] 
الوليد ثنا قابوس بن أيب ظبيان عن أبيه عن سلمان رضى هللا تعاىل عنه قال قال يل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اي 

سلمان ال تبغضين فتفارق دينك فقلت اي رسول هللا وكيف أبغضك وبك هداين هللا عز وجل قال تبغض العرب 
 جاه فتبغضين هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خير 

 



[ أخربان أبو حممد احلسن بن حممد املهرجاين ثنا عبد العزيز بن معاوية ثنا أبو سفيان زايد بن سهل احلارثي  6996] 
ثنا عمارة بن مهران املعويل ثنا عمرو بن دينار عن سامل بن عبد هللا عن بن عمر رضى هللا تعاىل عنهما قال قال رسول 

 اخللق اختار العرب مث اختار من العرب قريشا مث اختار من قريش بين هاشم مث هللا صلى هللا عليه وسلم ملا خلق هللا
 إختارين من بين هاشم فأان خرية من خرية 

 
[ حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق الصغاين ثنا عبد هللا بن بكر السهمي ثنا يزيد بن  6997] 

بن زيد عن عمرو بن دينار عن بن عمر رضى هللا تعاىل عنهما عن النيب عوانة عن حممد بن ذكوان خال ولد محاد 
صلى هللا عليه وسلم حنوه قد صحت الرواية عن عمرو بن دينار فإن كان عن سامل فهو غريب صحيح وإن كان عن 

 بن عمر فقد مسع عمرو بن دينار من بن عمر 
 

م بن عبد هللا أن معقل بن مالك حدثهم قال ثنا اهليثم [ حدثين علي بن محشاذ العدل أنبأ أبو مسلم إبراهي 6998] 
بن محاد عن اثبت عن أنس رضى هللا تعاىل عنه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حب العرب إميان وبغضهم 

 نفاق هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه 
 

نا حممد بن عبد هللا بن سليمان احلضرمي ثنا [ حدثنا أبو حممد املزين وأبو سعيد الثقفي يف آخرين قالوا ث 6999] 
العالء بن عمرو احلنفي ثنا حيىي بن يزيد األشعري أنبأ بن جريج عن عطاء عن بن عباس رضى هللا تعاىل عنهما قال 

قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أحبوا العرب لثالث ألين عريب والقرآن عريب وكالم أهل اجلنة عريب اتبعه حممد بن 
 لفضل عن بن جريج ا
 

[ حدثناه أبو عبد هللا حممد بن بطة األصبهاين ثنا عبد هللا بن حممد بن زكراي ثنا إمساعيل بن عمرو ثنا حممد  7000] 
بن الفضل عن بن جريج عن عطاء عن بن عباس رضى هللا تعاىل عنهما قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

 عريب والقرآن عريب ولسان أهل اجلنة عريب قال احلاكم رمحه هللا تعاىل حديث احفظوين يف العرب لثالث خصال ألين
حيىي بن يزيد عن بن جريج حديث صحيح وإمنا ذكرت حديث حممد بن الفضل متابعا له واملتأمل بقول املصطفى 

ه تنذر ابلوعيد منه صلى هللا عليه وسلم كالم أهل اجلنة عريب متهاون ابهلل ورسوله صلى هللا عليه وسلم فإن شواهد
 صلى هللا عليه وسلم ملن خيتار الفارسية على العربية نطقا وكتابة وقد روينا يف ذلك أحاديث فمنها 

 
[ ما حدثين أبو عمرو سعيد بن القاسم بن العالء املطوعي ثنا أمحد بن الليث بن اخلليل ثنا إسحاق بن  7001] 

أسامة بن زيد الليثي عن انفع عن بن عمر رضى هللا تعاىل عنهما قال  إبراهيم اجلريري ببلخ ثنا عمرو بن هارون ثنا
 قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من أحسن منكم أن يتكلم ابلعربية فال يتكلمن ابلفارسية فإنه يورث النفاق ومنها 

 
حدثين طلحة بن زيد عن [ ما حدثنا أبو عبد الرمحن حممد بن عبد هللا البريويت ثنا أبو فروة حدثين أيب  7002] 

األوزاعي عن حيىي بن أيب كثري عن أنس بن مالك رضى هللا تعاىل عنه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من 
  تكلم ابلفارسية زادت يف خبثه ونقصت من مروءته 



 


